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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2021 

 

PUBLICAÇÃO DOS RECURSOS APRESENTADOS E RESPECTIVAS RESPOSTAS DA BANCA 

 

ENSINO SUPERIOR 

Língua Portuguesa 

Questão: 03 – Procurador Municipal 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2096958 

Desta forma, considerando que a alternativa “b” e “c” estão em clara contradição, pois as 

duas estão corretas, conforme explicação apresentada, a questão 03 do Concurso para 

o cargo de Procurador Municipal de edital n. 02/2021 do Município de Arabutã, deve ser 

anulada. 

Pede e espera deferimento. 

A questão 03, do concurso de Procurador Municipal, de edital nº 02/2021 do Município 

de Arabutã, possui mais de uma resposta correta, desta forma vem apresentar o recurso. 

A questão determinava que fosse assinalada a alternativa onde o uso da próclise fosse 

obrigatória. 

Conforme gabarito preliminar divulgado, a alternativa indicada como correta foi da letra 

“c”, a qual cita-se: “Não farei mais a reunião, disse ele, se levantando rapidamente.” 

Contudo, pela análise das demais alternativas, em conjunto com a normas de aplicação 

da próclise, há clara contradição, tendo em vista que a alternativa “b” também está 

correta. 

Conforme pressupõem as regras de aplicação de próclise, devem aparecer antes do 

verbo quando alguma palavra atrai os pronomes oblíquos para perto delas, como outros 

pronomes, preposições ou palavras em sentido negativo. 

Como por exemplo, a seguinte expressão: nada nos deterá. 

Destaca-se que é uma frese negativa, onde a próclise antecede o verbo. 

Aplicando esta regra a questão 03, alternativa “b”, conclui-se que a alternativa está 

correta: 

“Ninguém nos falou sobre o problema da empresa.”  

A frase representada na alternativa “b” é claramente negativa, representada pelo fato de 

ninguém ter falados sobre o problema da empresa. 

Prosseguindo, a próclise é representada pelo pronome oblíquo “nos”, empregada antes 

do verbo falar. 

Portanto, a regra de aplicação obrigatória deve ser reconhecida como correta na 

alternativa “b” e na alternativa “c” (indicada como correta no gabarito preliminar. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2096862 

Desta forma, considerando que a alternativa “b” e “c” estão em clara contradição, pois as 

duas estão corretas, conforme explicação apresentada, e considerando que somente 

uma alternativa poderia ser marcada, a questão 03 do Concurso para o cargo de 

Procurador Municipal de edital n. 02/2021 do Município de Arabutã, deve ser anulada. 
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Pede e espera deferimento. 

AO ILUSTRÍSSIMO DIRETOR DA BANCA ORGANIZADORA 

Vem a presença de V. Senhoria, apresentar recurso em face da questão 03, do concurso 

de Procurador Municipal, de edital nº 02/2021 do Município de Arabutã, pelas razões que 

seguem. 

A questão determinava que fosse assinalada a alternativa onde o uso da próclise fosse 

obrigatória. 

Conforme gabarito preliminar divulgado, a alternativa indicada como correta foi da letra 

“c”, a qual cita-se: “Não farei mais a reunião, disse ele, se levantando rapidamente.” 

Contudo, pela análise das demais alternativas, em conjunto com a normas de aplicação 

da próclise, há clara contradição, tendo em vista que a alternativa “b” também está 

correta. 

Conforme pressupõem as regras de aplicação de próclise, devem aparecer antes do 

verbo quando alguma palavra atrai os pronomes oblíquos para perto delas, como outros 

pronomes, preposições ou palavras em sentido negativo. 

Como por exemplo, a seguinte expressão: nada nos deterá. 

Destaca-se que é uma frese negativa, onde a próclise antecede o verbo. 

Aplicando esta regra a questão 03, alternativa “b”, conclui-se que a alternativa está 

correta: 

“Ninguém nos falou sobre o problema da empresa.”  

A frase representada na alternativa “b” é claramente negativa, representada pelo fato de 

ninguém ter falados sobre o problema da empresa. 

Prosseguindo, a próclise é representada pelo pronome oblíquo “nos”, empregada antes 

do verbo falar. 

Portanto, a regra de aplicação obrigatória deve ser reconhecida como correta na 

alternativa “b” e na alternativa “c” (indicada como correta no gabarito preliminar. 

Questão: 03 

03 – De acordo com a colocação pronominal, há caso de próclise obrigatória na seguinte 

alternativa: 

a) Nos perceberam assim que chegamos ao local. 

b) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

c) Não farei mais a reunião, disse ele, se levantando rapidamente. 

d) João, me escuta por alguns minutos, por favor.  

e) Judas aproximou-se de Cristo; beijando-lhe o rosto. 

Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que o gabarito da questão é, de fato, a 
alternativa B), ou seja, não há que se falar em próclise obrigatória na alternativa C).  

Na frase: “Ninguém nos falou sobre o problema da empresa.”, há próclise obrigatória, 
pois há a presença do pronome indefinido “Ninguém”.  
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Assim sendo, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: B) “Ninguém nos falou sobre o problema da empresa.” 

 

Questão: 04 – Procurador Municipal 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2096958 

Desta forma, considerando que todas as alternativas estão corretas, conforme 

explicação apresentada, a questão 04 do Concurso para o cargo de Procurador 

Municipal de edital n. 02/2021 do Município de Arabutã, deve ser anulada. 

Pede e espera deferimento. 

Vem a presença de V. Senhoria, apresentar recurso em face da questão 04, do concurso 

de Procurador Municipal, de edital nº 02/2021 do Município de Arabutã, pois não há 

resposta incorreta na questão. 

A questão determinava que fosse assinalada a alternativa incorreta acerca do plural das 

palavras compostas 

Conforme gabarito preliminar divulgado, a alternativa indicada como correta foi da letra 

“d”, a qual cita-se: “joões-de-barros” 

Contudo, pela análise das demais alternativas, em conjunto com a normas relacionada 

ao plural das palavras, pode contatar que nenhuma das alternativas estão erradas, 

sendo que o plural de João-de-barro pode ser utilizado joões-de-barros, pois esta palavra 

de acordo com o dicionário online de língua portuguêsa deriva da palavra joões-de-barro. 

Portanto, todas as alternativas estão corretas, conforme explicação apresentada. 

Questão: 04 

04 – Assinale a alternativa incorreta acerca do plural das palavras compostas: 

a) guardas-noturnos 

b) salários-família 

c) paus-brasis 

d) joões-de-barros 

e) quero-queros 

Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que, segundo Ricardo Bezerra (Nova 
Gramática da Língua Portuguesa para Concursos): 

“Substantivos compostos unidos por preposição → só o primeiro elemento varia.”  

É o que ocorre com a palavra “joões-de-barro”.  

Assim sendo, gabarito correto e mantido. 
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Gabarito: D) Joões-de-barros 

 

ENSINO SUPERIOR 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  

Questão: 07 – Procurador Municipal 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2100364 

Dessa forma, considerando que o edital previa no item 6.5  que somente uma alternativa 

seria correta para cada questão, a medida que se impõe é a anulação da questão, a fim 

de seguir o previsto no edital e prosseguimento da lisura do processo seletivo. 

A questão de número 07 da prova de conhecimentos gerais e atualidades apresentada 

duas alternativas corretas. 

Os incendidos que atingiram os EUA em 2021, em especial o nominado como Dixie não 

ficaram restritos ao Estado da Califórnia, como afirmou a questão. 

A rede dos Estados Unidos BBC, também noticiou que os incêndios da Califórnia 

atingiram o Estado de Nevada: 

 

 -  https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57961767 

- https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2100364/

ea759e2f29ee583e5152ae8ed8ef786a.pdf 

Questão: 07 

07 – Recentemente, em agosto de 2021, ocorreu nos Estados Unidos um grande 

incêndio florestal de proporções catastróficas, já considerado entre os três piores da 

história, e até o dia 7 deste mês haviam ao menos oito desaparecidos. O referido 

incêndio, conhecido como Dixie ocorreu na região estadunidense: 

a) Oklahoma. 

b) Texas. 

c) Flórida. 

d) Nevada. 

e) Califórnia. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o enunciado é claro, faz referência ao 
incêndio Dixie em agosto de 2021, quando estava no estado da Califórnia. Os incêndios 
florestais de grandes proporções são sazonais e seguem um ritmo de propagação de 

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-57961767
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2100364/ea759e2f29ee583e5152ae8ed8ef786a.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2100364/ea759e2f29ee583e5152ae8ed8ef786a.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2100364/ea759e2f29ee583e5152ae8ed8ef786a.pdf
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acordo com as condições ambientais disponíveis, tais como ventos, umidade do ar, tipo 
de vegetação, entre outras. Ambas as noticias envidas como fontes se referem ao 
ocorrido ainda em julho. O incêndio “caminha” na medida em que consome todo material 
disponível para combustão, e prossegue de acordo com as variações climáticas. O 
estado da Califórnia possui uma série de fatores meteorológicos e geográficos que 
favorecem a ocorrência de incêndios e sua permanência prolongada, além do fato que 
especialistas apontam para a acentuação de tais fatores em decorrência das mudanças 
climáticas a nível global. O mapa cronológico do incêndio está registrado por imagens de 
satélites e demonstram sua passagem de um lugar à outro, noticiado por agência 
estadunidenses e de outros países (como pode ser visto abaixo). Há um fator de 
temporalidade e variação da realidade mencionada em questões de atualidades, de 
modo que demandam a presença de um claro recorte temporal e geográfico para que 
suas afirmações sejam consideradas verdadeiras, e ambas as informações estão 
presentes no enunciado. Reitero a alternativa “E Califórnia” como correta. 

FONTE: https://www.poder360.com.br/internacional/eua-incendio-dixie-e-agora-o-2o-
maior-da-historia-da-california/  

https://infobarcelona.cat/noticias/mapa-de-incendios-de-dixie-actualizado-como-16000-
hogares-amenazados-por-un-creciente-incendio/ 

https://internacional.estadao.com.br/blogs/maisamerica/para-entender-por-que-a-
california-tem-tantos-incendios-florestais/  

https://edition.cnn.com/2021/08/10/weather/dixie-wildfire-tuesday/index.html  

MCGRATTAN K., Editor, Fire Dynamics Simulator – Technical Reference Guide National 
Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, EUA, NISTIR 6467, 2000. 

 

ENSINO SUPERIOR – PROCURADOR MUNICIPAL 

Questão: 17 – Procurador Municipal 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2096958 

Desta forma, considerando que a alternativa “b” e “c” estão em clara contradição, pois as 

duas estão corretas, conforme explicação apresentada, a questão 17 do Concurso para 

o cargo de Procurador Municipal de edital n. 02/2021 do Município de Arabutã, deve ser 

anulada. 

Pede e espera deferimento. 

Em observância ao caderno de questões, observa-se que a questão n° 17 possui 

duplicidade de respostas corretas, desta forma a candidata que este subscreve interpôs 

o recurso 

A questão determinava que fosse assinalada a alternativa correta com base no direito 

tributário brasileiro. 

Conforme gabarito preliminar divulgado, a alternativa indicada como correta foi da letra 

“b”, a qual cita-se: “Como regra geral, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para 

https://www.poder360.com.br/internacional/eua-incendio-dixie-e-agora-o-2o-maior-da-historia-da-california/
https://www.poder360.com.br/internacional/eua-incendio-dixie-e-agora-o-2o-maior-da-historia-da-california/
https://infobarcelona.cat/noticias/mapa-de-incendios-de-dixie-actualizado-como-16000-hogares-amenazados-por-un-creciente-incendio/
https://infobarcelona.cat/noticias/mapa-de-incendios-de-dixie-actualizado-como-16000-hogares-amenazados-por-un-creciente-incendio/
https://internacional.estadao.com.br/blogs/maisamerica/para-entender-por-que-a-california-tem-tantos-incendios-florestais/
https://internacional.estadao.com.br/blogs/maisamerica/para-entender-por-que-a-california-tem-tantos-incendios-florestais/
https://edition.cnn.com/2021/08/10/weather/dixie-wildfire-tuesday/index.html
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modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes.” 

A candidata, ora recorrente, em raciocínio observou que a alternativa “c”, cita que: 

“Como exceção, podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal 

do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” 

Considerando a existência de contradição na questão, há de ser anulada, pois possui 

duas respostas corretas conforme se explica. 

Em relação ao embasamento legal do questionamento, o art. 123 do CTN prevê: “Salvo 

disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade 

pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a 

definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” 

Primeiramente, pontua-se que a alternativa indicada no gabarito preliminar não está 

incorreta, contudo, a questão possui mais de uma resposta correta. 

Da analise do referido dispositivo legal, temos claramente dois raciocínios, corretos, que 

podem ser feitos: 

1 – Em regra geral, não podem ser opostas à Fazenda Pública; 

2 – Em exceção, podem ser opostas à Fazendo Pública. 

Pode-se observar que a alternativa “c”, também está correta, pois o próprio artigo legal 

traz a exceção, quando afirma: “Salvo disposições de lei em contrário...”, essa previsão 

legal, encaixa-se claramente como uma exceção. 

Isso porque, caso fosse substituída a expressão “Salvo” por “exceto”, manteria o sentido 

da norma legal, como vemos: 

“Exceto disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à 

responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda 

Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes”. 

Portanto, afirmar que como exceção, podem ser opostas à Fazenda Pública, para 

modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes 

está perfeitamente correto. 

Explica-se ainda, que a utilização da expressão: “em regra”, no emprego da norma culta, 

pressupõe a existência de uma exceção. 

Da mesma forma que, a expressão “exceção” comporta a presunção de existência de 

uma regra. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2096958/

6fd13b377dce0f3aa98e1ab806ac0ac2.pdf 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2096862 

Desta forma, considerando que a alternativa “b” e “c” estão em clara contradição, pois as 

duas estão corretas, conforme explicação apresentada, a questão 17 do Concurso para 

o cargo de Procurador Municipal de edital n. 02/2021 do Município de Arabutã, deve ser 

anulada. 

Pede e espera deferimento. 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2096958/6fd13b377dce0f3aa98e1ab806ac0ac2.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2096958/6fd13b377dce0f3aa98e1ab806ac0ac2.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2096958/6fd13b377dce0f3aa98e1ab806ac0ac2.pdf
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A questão determinava que fosse assinalada a alternativa correta com base no direito 

tributário brasileiro. 

Conforme gabarito preliminar divulgado, a alternativa indicada como correta foi da letra 

“b”, a qual cita-se: “Como regra geral, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para 

modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes.” 

O candidato, ora recorrente, em raciocínio correto, assinalou a alternativa “c”, a qual cita-

se: “Como exceção, podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição 

legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” 

Considerando a existência de contradição na questão, há de ser anulada, conforme se 

explica. 

Em relação ao embasamento legal do questionamento, o art. 123 do CTN prevê: “Salvo 

disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade 

pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a 

definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” 

 

Primeiramente, pontua-se que a alternativa indicada no gabarito preliminar não está 

incorreta, contudo, a alternativa marcada pelo candidato (letra c), também não está 

incorreta. 

Da analise do referido dispositivo legal, temos claramente dois raciocínios, corretos, que 

podem ser feitos: 

 

1 – Em regra geral, não podem ser opostas à Fazenda Pública; 

2 – Em exceção, podem ser opostas à Fazendo Pública. 

 

Concernente ao raciocínio 2, realizado pelo candidato, correspondente a alternativa “c”, 

que está correto, pois o próprio artigo legal traz a exceção, quando afirma: “Salvo 

disposições de lei em contrário...”, essa previsão legal, encaixa-se claramente como uma 

exceção. 

Isso porque, caso fosse substituída a expressão “Salvo” por “exceto”, manteria o sentido 

da norma legal, como vemos: 

 

“Exceto disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à 

responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda 

Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes”.  

 

Portanto, afirmar que Como exceção, podem ser opostas à Fazenda Pública, para 

modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes 

está perfeitamente correto. 

Explica-se ainda, que a utilização da expressão: “em regra”, no emprego da norma culta, 

pressupõe a existência de uma exceção. 

Da mesma forma que, a expressão “exceção” comporta a presunção de existência de 
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uma regra. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2096958 

Desta forma, considerando que a alternativa “b” e “c” estão em clara contradição, pois as 

duas estão corretas, conforme explicação apresentada, a questão 17 do Concurso para 

o cargo de Procurador Municipal de edital n. 02/2021 do Município de Arabutã, deve ser 

anulada. 

Pede e espera deferimento. 

Em observância ao gabarito e a prova aplicada no concurso de Procurador Municipal, de 

edital nº 02/2021 do Município de Arabutã, a questão de numero 17 possui mais de uma 

resposta correta, desta forma se dá a interposição deste recurso. 

A questão determinava que fosse assinalada a alternativa correta com base no direito 

tributário brasileiro. 

Conforme gabarito preliminar divulgado, a alternativa indicada como correta foi da letra 

“b”, a qual cita-se: “Como regra geral, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para 

modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes.” 

A candidata, ora recorrente, em raciocínio observou que a alternativa “c”, cita que: 

“Como exceção, podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal 

do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” 

Considerando a existência de contradição na questão, há de ser anulada, pois possui 

duas respostas corretas conforme se explica. 

Em relação ao embasamento legal do questionamento, o art. 123 do CTN prevê: “Salvo 

disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade 

pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a 

definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” 

 Primeiramente, pontua-se que a alternativa indicada no gabarito preliminar não 

está incorreta, contudo, a questão possui mais de uma resposta correta. 

Da analise do referido dispositivo legal, temos claramente dois raciocínios, corretos, que 

podem ser feitos: 

1 – Em regra geral, não podem ser opostas à Fazenda Pública; 

2 – Em exceção, podem ser opostas à Fazendo Pública. 

Pode-se observar que a alternativa “c”, também está correta, pois o próprio artigo 

legal traz a exceção, quando afirma: “Salvo disposições de lei em contrário...”, essa 

previsão legal, encaixa-se claramente como uma exceção. 

Isso porque, caso fosse substituída a expressão “Salvo” por “exceto”, manteria o sentido 

da norma legal, como vemos: 

 

“Exceto disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à 

responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda 

Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes”.  
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Portanto, afirmar que como exceção, podem ser opostas à Fazenda Pública, para 

modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes 

está perfeitamente correto. 

Explica-se ainda, que a utilização da expressão: “em regra”, no emprego da norma culta, 

pressupõe a existência de uma exceção. 

Da mesma forma que, a expressão “exceção” comporta a presunção de existência de 

uma regra. 

Questão: 17 

17 – Sobre as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de 

tributos, assinale a alternativa correta com base no direito tributário brasileiro: 

a) Como regra geral, devem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a 
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

b) Como regra geral, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para 
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 
correspondentes. 

c) Como exceção, podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a 
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes 

d) Como regra geral, são proibidas e são punidas com pena de multa e prestação 
de serviço comunitário. 

e) Como regra geral, podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a 
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

Não assiste razão aos recorrentes. 

O art. 123 do Código Tributário Nacional prevê que “salvo disposições de lei em 

contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de 

tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 

sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”. 

Inexiste legislação que diz o contrário sobre o tema, portanto a alternativa C) não pode 

ser considerada correta, já que para que a exceção fosse instituída deveria haver 

previsão de legislação dizendo o contrário do Código Tributário Nacional. 

Dessa forma, o dispositivo do art. 123 prevê uma regra geral, abrindo a possibilidade 

para que uma exceção possa ocorrer de uma legislação em contrário, mas não 

estabelece a exceção como posta na alternativa C) Como exceção, podem ser opostas à 

Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações 

tributárias correspondentes. 

Isto posto, a alternativa C) não pode ser considerada correta, já que para que fosse 

verdadeira deveria haver uma legislação que estabelecesse tal permissão como exceção 

à regra do art. 123, que apenas deixa em aberto que seja possível que outra legislação 

estabeleça uma disposição em contrário. 
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Assim, a única alternativa correta com base no direito tributário brasileiro é a b) a)

 Como regra geral, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a 

definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes; que traduz 

a regra geral do art. 123 do Código Tributário Nacional.  

 

Questão: 20 – Procurador Municipal 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2096941 

Em vista do exposto, em sede de recurso à questão, tendo em vista que o conhecimento 

exigido para sua resolução não constava do edital de abertura de inscrições do 

concurso, requer o candidato, respeitosamente, que a questão 20 seja ANULADA. 

Quando da realização da prova objetiva para o cargo de Procurador Municipal, constatei, 

de forma objetiva e induvidosa, que houve um equívoco por parte desta culta banca, pois 

foi exigida na prova uma questão cujo conteúdo não se encontra previsto no programa 

do edital. Trata-se da questão nº 20, que exige conhecimentos de Direito Processual 

Penal, matéria não contemplada no edital. A questão aborda conhecimentos sobre a 

Ação Penal Pública e as consequências de não ser proposta nos prazos legais. 

A questão nº 20 da prova objetiva para o cargo "Procurador Municipal", enuncia o 

seguinte:  

 

"20 – A Constituição Federal estabelece direitos e garantias fundamentais para todas as 

pessoas, sendo certo que quando a ação penal pública não for intentada no prazo legal, 

nos crimes de ação pública: 

a) Será vedada a ação privada. 

b) Será admitida a ação privada. 

c) Ocorrerá a decadência do crime. 

d) Será prorrogado o prazo para início da ação pública. 

e) Ocorrerá a prescrição do crime." 

 

Observa-se que, para a resolução da questão, é imprescindível a leitura do artigo 29, do 

Código de Processo Penal, como demonstrado a seguir:  

 

"Art. 29.  Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for 

intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e 

oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer 

elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do 

querelante, retomar a ação como parte principal." 

 

Embora a questão faça, em seu início, referência aos direitos e garantias fundamentais 

estabelecidos na Constituição Federal, o que de fato está previsto no Edital de Processo 

Seletivo Nº 02/2021 - Retificado, a sua resolução exige conhecimentos previstos 
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exclusivamente no Código de Processo Penal, especificamente em seu artigo 29, 

reproduzido acima. Todavia, o Edital não prevê a cobrança em prova de tal matéria. 

Vejamos: 

 

"PROCURADOR MUNICIPAL 

Administração Pública; Processos Administrativos; Licitações, Contratos Administrativos; 

Gestão de Bens Públicos; Direito Tributário e Fazenda Pública; Responsabilidade Civil 

do Município; Constituição e Direitos Fundamentais; Legislação Infraconstitucional; 

Direito Processual Constitucional; Responsabilização da Administração Pública; Ritos 

Administrativos, Organização dos Poderes; Serviços Públicos e Concessões; Terceiro 

Setor". 

 

Nota-se que sequer a exigência genérica sobre “Direito Penal” ou "Direito Processual 

Penal" foi estabelecida, tendo sido a banca específica quanto às outras áreas do Direito 

que entendia como estudo necessário para a realização da prova. A inclusão de temas 

não exigidos em edital afronta o princípio da publicidade, já que, como se sabe, a 

Administração, na formulação das questões de prova de concurso público, vincula-se às 

regras estabelecidas no instrumento convocatório. Além disso, todo procedimento, assim 

como qualquer ato administrativo em um concurso público está vinculado ao edital que o 

instaura, sob pena de grave afronta ao princípio da legalidade, razão pela qual é 

requerida a anulação da questão nº 20 da prova objetiva para o cargo de Procurador 

Municipal. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2100364 

Pugna-se, portanto, pela anulação da questão 20 da prova de 

conhecimentos gerais para o cargo de Procurador municipal da cidade de 

Arabutã/SC, em razão de equívoco técnico no enunciado da questão, levando o 

examinado a erro. 

O gabarito informado pela banca foi letra “b”, todavia, a questão padece de vício em sua 

formulação, e acaba deixando o candidato em dúvida, merecendo 

ser anulada. 

Ao elaborar o enunciado da questão, afirmou que “ A Constituição 

Federal estabelece direitos e garantias fundamentais para todas as pessoas,...” 

Embora, seja o direito de intentar ação penal subsidiária da pública um direito 

fundamental, ele não é de todas as pessoas como afirmou o enunciado, e sim, 

somente do ofendido ou de seus sucessores (melhor explicada no anexo) 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2100364/

9039b6d2e3bffb3a5c30873f579911a1.pdf 

Questão: 20 20 – A Constituição Federal estabelece direitos e garantias fundamentais para todas as 

pessoas, sendo certo que quando a ação penal pública não for intentada no prazo legal, 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2100364/9039b6d2e3bffb3a5c30873f579911a1.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2100364/9039b6d2e3bffb3a5c30873f579911a1.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2786/2100364/9039b6d2e3bffb3a5c30873f579911a1.pdf
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nos crimes de ação pública: 

a) Será vedada a ação privada. 
b) Será admitida a ação privada. 

c) Ocorrerá a decadência do crime. 
d) Será prorrogado o prazo para início da ação pública. 
e) Ocorrerá a prescrição do crime. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O primeiro recurso aponta que a questão exigiria conhecimentos sobre o Código de 

Processo Penal e por esse motivo a questão deveria ser anulada.  

Não assiste razão ao recorrente pois o tema da questão encontra-se no art. 5º, LIX que 

prevê que: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada 

no prazo legal 

Dessa forma, não assiste razão ao recorrente e o recurso deve ser indeferido de plano, 

tendo em vista que as próprias razões do recorrente demonstram desconhecimento 

básico sobre os incisos do art. 5º da Constituição Federal. 

O segundo recurso apresenta uma argumentação absurda, sustentando que o direito de 

intentar a ação privada não seria um direito de todas as pessoas. 

Por primeiro, destaca-se a falta de interpretação textual por parte do candidato que não 

identificou que o enunciado introduz que os direitos e garantias fundamentais são 

para todas as pessoas.  

Ademais, ainda que o enunciado tivesse dito que o direito de intentar ação privada seria 

de todas as pessoas, ainda assim estaria correto, pois se trata de um direito fundamental 

previsto no art. 5º, LIX da Constituição, de que é admitida a ação penal privada nos 

crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. 

Diante de todo o exposto, os dois recursos devem ser indeferidos.  

 

 

Arabutã – SC, 09 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 


