CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
ESTADO DO PARANÁ
PAD R Ã O D E C O R R E Ç Ã O D A P R O VA P R Á TI C A P R O C E S S U AL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
12.3 A Prova Prática Processual, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada considerando-se
os aspectos presentes na Tabela 12.1:

TABELA 12.1
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DA PROVA PRÁTICA PROCESSUAL
Aspectos:

Pontuação máxima

1

Conhecimento técnico-científico sobre a matéria

10

2

Sistematização lógica

10

3

Nível de persuasão

10

4

Adequada utilização do vernáculo

10

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

40

12.4 A correção da Prova Prática Processual será realizada por Banca Examinadora, conforme os
aspectos mencionados na Tabela 12.1, cuja pontuação máxima será de 40 (quarenta) pontos.
12.4.1 O candidato deverá obter 20 (vinte) pontos ou mais, na Prova Prática Processual, para ser
aprovado e não ser eliminado do concurso público.
12.5 A Prova Prática Processual deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com
caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a
participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido
atendimento especial para a realização das provas.
12.5.1 Nenhuma das folhas de textos definitivos da Prova Prática Processual poderá ser assinada,
rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite
a identificação do candidato.
12.5.2 Quando da realização da Prova Prática Processual, caso a peça processual ou o parecer exija
assinatura, o candidato deverá utilizar apenas o termo “Advogado”. Ao texto que contenha outra
assinatura será atribuída nota 0 (zero), por se tratar de identificação do candidato em local indevido.
12.5.3 A VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da Prova Prática
Processual. O rascunho, no caderno da Prova Prática Processual, será de preenchimento
facultativo e não valerá para a finalidade de avaliação da Prova Prática Processual.
12.5.4 O candidato disporá de, no máximo, 200 (duzentas) linhas para elaborar a peça processual
ou o parecer. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida para elaboração.
12.5.5 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução da
questão, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato nesta fase.
12.5.6 O material de uso permitido na prova prática processual será fornecido pelo Instituto AOCP, por
meio de excertos de legislação.
12.6 O candidato terá sua prova prática processual avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
c) redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar a peça processual ou o parecer redigido(a) na VERSÃO DEFINITIVA, ou entregála em branco;
e) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo,
outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

As provas foram corrigidas em um ambiente eletrônico, onde as folhas de respostas foram
digitalizadas e a identificação do candidato omitida. Portanto não existem anotações referentes à
avaliação na folha de resposta do candidato.
ESPELHO DE RESPOSTA DA PEÇA PROCESSUAL
A peça processual mais adequada é o agravo de instrumento. Deve-se considerar que a liminar inaudita
altera pars sempre é deferida antes da citação, de tal forma que não há se falar ainda em prazo para
contestação.
No que se refere ao dolo, deve-se sustentar que cabe ao MP a demonstração do dolo, pois mera
alegação não é elemento suficiente de prova. Ademais, somente haveria o dolo se o preço pelo
empreendimento fosse vil, muito abaixo do preço de avaliação ou de mercado, o que é impossível de se
aferir sem o resultado do certame.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DO CARGO
DE VEREADOR. LESÃO À ORDEM PÚBLICA. A norma do art. 20, parágrafo único,
da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público
durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada
se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução
processual. Hipótese em que a medida foi fundamentada em elementos concretos
a evidenciar que a permanência no cargo representa risco efetivo à instrução
processual. Agravo regimental não provido.
(AgRg na SLS 1.500/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL,
julgado em 24/05/2012, DJe 06/06/2012)
No que se refere à competência para o julgamento, o Presidente da Câmara não possui foro privilegiado.
No mérito, a alienação poderia ser realizada sem problemas uma vez que o bem foi previamente
desafetado.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BEM PÚBLICO. DESAFETAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública em razão de ocupação irregular de área pública de
aproximadamente 10.000 m2 reservada a um playground, decorrente de doação pelo Município à
empresa (com ulteriores transferências - razão da inserção de adquirentes e locatários no polo
passivo). O Parquet visa à declaração de nulidade da escritura pública de doação, à desocupação da área
e à condenação do ente municipal a dar a destinação adequada ao local.
2. O Tribunal a quo assim consignou na sua decisão: "Assim, para que os bens públicos de uso comum
do povo e de uso especial sejam alienados, há a necessidade de que saiam, por disposição especial de
lei, da área especial de utilização pública em que estejam inseridos, para só depois disso, ou seja,
depois de desafetados da sua finalidade, tornarem-se passíveis de alienação, que pode ocorrer
através de compra e venda, doação, permuta ou dação em pagamento.
(...) Destarte, inexistindo a desafetação do imóvel de uso comum do povo, autorizadora da sua
alienação, andou bem a julgadora monocrática em anular a doação da área pública levada a efeito sem
a devida desafetação. (...) a doação efetivada não preencheu os requisitos de licitude, de forma
prescrita em lei, sem olvidar que fraudou lei imperativa, já que se trata o imóvel objeto do negócio de
bem de uso comum do povo, o qual não fora desafetado, tratando-se, portanto, de negócio jurídico
nulo. " (fls. 492-493, grifo acrescentado).
3. Conclui o Tribunal de origem que o Município "além de privar a população do local de usufruir de bem
público diante de sua omissão na instalação dos equipamentos públicos que garantiriam aos cidadãos o
exercício das funções da cidade, promoveu o 2º apelante a alienação do bem a particular de forma
fraudulenta, com o simples intuito de angariar lucros, não obstante o dever da Administração Pública
Municipal de gerir e velar a coisa pública." (fl. 495, grifo acrescentado).
4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente,
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob

pena de violação da Súmula 7 do STJ.
5. No mais, quanto à prescrição, o Tribunal a quo consignou que "o ato administrativo em debate
encontra-se eivado do vício de nulidade e inconstitucionalidade, já que afrontou aos princípios norteadores
da Administração Pública, mais precisamente o Princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade,
não podendo ser alcançado pelo instituto da prescrição por não gerar qualquer efeito, e tampouco ser
convalidado" (fl. 491, grifo acrescentado).
6. Esclareça-se que, para acolher a tese da recorrente, é necessário o reexame dos fatos, o que
encontra o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 391.312/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 27/02/2014.
7. Por fim, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática
e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o
conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal.
8. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1320101/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/10/2016, DJe 08/11/2016)

