
ESPELHO DE CORREÇÃO QUESTÕES DISCURSIVAS

CONSIDERAÇÕES MENCIONADAS NO EDITAL SOBRE A CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA

13.4 A prova prática consistirá na elaboração de uma peça prática, típica da atividade funcional do cargo (parecer, 

recurso  ou  representação)  cujo  objeto  serão  as  matérias  constantes  do  conteúdo  programático  de  Direito 

Constitucional,  Direito  Administrativo,  Controle  Externo  e  Legislação  Institucional,  Direito  Financeiro, 

Contabilidade Pública e Direito Previdenciário, conforme a Tabela 9.1 deste Edital, com valor máximo de 100,00 

(cem) pontos.

13.5 Para a redação da peça prática, o candidato deverá formular texto com extensão máxima de 200 (duzentas) 

linhas. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local 

apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.

13.6 A prova prática terá duração de 04 (quatro) horas, incluído o tempo de transcrição do texto definitivo para 

a folha de respostas.

13.7 Durante a realização da prova prática,  será permitido  o uso de diplomas normativos (Códigos)  tipo VADE 

MECUM  desde  que  desacompanhados  de  anotações,  comentários,  exposição  de  motivos,  transcrições  e 

orientações jurisprudenciais, súmulas ou resoluções dos tribunais, devendo os candidatos trazer os textos de 

consulta com as partes não permitidas já isoladas por grampo ou fita adesiva, de modo a impedir sua utilização, 

sob pena de não poder consultá-los. Os Códigos que serão utilizados pelos candidatos serão verificados pelos 

fiscais antes da realização da prova prática.

13.8 Durante a realização da prova é vedada a comunicação entre os candidatos.

13.9 O  candidato  deverá  obter  50,00  (cinquenta)  pontos ou  mais  na  prova  prática  para  ser  considerado 

aprovado.

13.10 No julgamento da prova prática,  a Banca Examinadora apreciará o conhecimento técnico-científico sobre a 

matéria, bem como a adequada utilização do vernáculo. 

13.11 A prova prática será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

a) os elementos e aspectos formais e materiais para a elaboração de uma peça prática típica da atividade 

funcional do cargo;

b) o atendimento ao tema proposto na peça prática e o conhecimento jurídico demonstrado;

c) a clareza de argumentação/senso crítico;

d) a seletividade de informação;

e) a utilização adequada da Língua Portuguesa;

13.12 O candidato terá sua prova prática avaliada com nota 0 (zero) se:

a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, se manuscrever em letra ilegível ou se grafar por  

outro meio que não o determinado neste Edital;

b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;

c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;

d) não apresentar a peça redigida na VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;

e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 

qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);

13.13 A correção da prova prática será realizada por uma Banca Examinadora,  a qual  avaliará os aspectos 

dispostos no item 13.11, atribuindo uma única nota para a prova, conforme as disposições contidas na Tabela 

9.1 deste Edital.
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PARECER - Nota – 0,00 a 100,00 pontos.

Cabeçalho (20,00 pontos)

Parecer n.

Assunto.

Interessado.

Ementa. 

I – Relatório (10,00 pontos)

O candidato deveria relatar os fatos.

II - Fundamentação Jurídica. (40,00)

O candidato deveria desenvolver a tese de que o Ministério Público de Contas possui o dever de fiscalizar as contas  

daqueles que estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado, na forma prevista na Constituição Federal.

A Constituição Federal, no art. 129, inciso VI e art. 130, dispõe sobre as funções institucionais do Ministério Público:

Art. 129. omissis

VI  -  expedir  notificações  nos  procedimentos  administrativos  de  sua  competência,  requisitando  informações  e  

documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção  

pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.

Entretanto, o Tribunal de Contas optou por censurar a atuação ministerial, por meio de “nota técnica”, recomendando 

aos jurisdicionados que não “acatem” os expedientes ministeriais.

Restou claro, que todas as medidas administrativas legais foram tomadas no intuito de fazer valer as prerrogativas,  

deveres, poderes e direitos do Parquet de Contas, em face da atitude do Tribunal de Contas.

Portanto,  a  NOTA  TÉCNICA  emitida  reveste  de  completa  ilegalidade,  resultando  como  ato  coator,  pois  viola 

frontalmente as prerrogativas e pretende tolher a atuação ministerial.

Diante de tal caso, faz-se necessário interpor medida judicial para o presente caso, uma vez que esgotadas todas as 

medidas administrativas eficazes.

A Constituição Federal em seu art. 5.º, LXIX, assim dispõe:
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LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus”  

ou “habeasdata”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

O Mandado de Segurança é a medida adequada por objetivar proteger direito líquido e certo, que tenha sido ou esteja  

na  iminência  de  ser  lesado,  uma  vez  que  se  busca,  a  proteção  de  direito  líquido  e  certo,  previsto  em  lei, 

independentemente de dilação probatória, por se tratar de questão eminentemente de direito.

Será necessário  também, pleitear  a  concessão de medida liminar  em mandado de segurança,  uma vez que está 

presente os requisitos circunstanciais, previstos no art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009. 

O primeiro consiste na relevância dos fundamentos apresentados, denominado de plausibilidade do direito.

E  o  segundo consiste  no  fundado receio  de  que a  demora na  prestação da  tutela  jurisdicional  possa  resultar  na 

ineficácia da medida pleiteada, caso seja finalmente deferida.

Dessa forma,  com a interposição da medida  judicial  de mandado de segurança com peido liminar,  espera-se ver 

restaurada as prerrogativas,  deveres,  poderes e direitos do Parquet de Contas,  em face da atitude do Tribunal  de 

Contas.

III – Conclusão (20,00 pontos)

O candidato deveria concluir o parecer opinando pela defesa das prerrogativas de atuação do Ministério Público de 

Contas, na forma prevista na Constituição Federal (art. 129 e 130 da CF), sendo a medida cabível para o presente caso, 

a interposição da ação judicial de MANDADO DE SEGURANÇA COM MEDIDA LIMINAR, com fulcro nos artigos 5.º, 

LXIX da Constituição Federal e no art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009. 

É o parecer, a superior consideração.

Local e data

Subprocurador de Contas.

Encerramento (10,00 pontos ) 

Maringá, 20 de Março de 2.013.

AOCP – Concursos Públicos


