
ESTADO DE GOIÁS

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

PROVA DISCURSIVA -GRUPO I
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO

ADMINISTRATIVO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questão 1. Quais são as diferenças entre interpretação e integração constitucional?
Como norma jurídica que é, a norma constitucional pode submeter-se aos mesmos
métodos ou técnicas de interpretação que servem à hermenêutica em geral? Como se
apresenta a interpretação quanto às fontes? (1,5 pontos)

Questão 2. Que é jurisdição constitucional das liberdades? Quais são os instrumentos
constitucionais desprovidos de natureza jurídica de ação jurídica e os providos de
natureza jurídica de ação jurídica? Disserte sobre o conceito, o objeto e a previsão
constitucional de tais instrumentos. (1,5 pontos)

Questão 3. Disserte sobre o instituto da cláusula de reserva de plenário, indicando as
suas origens, o seu fundamento constitucional, os seus objetivos, os efeitos de sua
violação e abordando a existência ou não de exceções quanto à sua aplicação. (1,5
pontos)

Questão 4. Nos termos do art. 175 da Constituição da República de 1988, a prestação de
serviços públicos de forma indireta exige sempre licitação prévia. É possível, nesse
caso, a contratação direta fundada em situação de dispensa ou inexigibilidade?
Fundamente sua resposta. (1,5 pontos)

Questão 5. A Secretaria de Infra-Estrutura do Estado de Goiás, no cumprimento de suas
funções institucionais e na execução do plano de governo, planeja realizar obras de
recuperação da malha viária estadual. O custo do projeto foi estimado em 25 milhões de
reais. Para implementação desse objeto, visando adotar instrumentos legais menos
onerosos para o erário, uma vez que esse valor, na sua totalidade, não está previsto no
orçamento, a referida Secretaria consulta a Procuradoria-Geral do Estado sobre a
viabilização desse projeto do ponto de vista jurídico. Como Procurador do Estado
ofereça parecer sobre a matéria. (4,0 pontos)

PROVA DISCURSIVA - GRUPO II
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Questão 1. Pode-se afirmar que os direitos atuais e futuros deferidos são tutelados pelo
ordenamento jurídico. Quanto aos direitos futuros não deferidos, quais são eles e o que
os distingue dos direitos atuais e futuros deferidos? Prevê o ordenamento jurídico a
permissão de prática de atos para a conservação dos direitos futuros não deferidos? O
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seu titular tem instrumentos judiciais e extrajudiciais de defesa preventiva? Explique,
fundamente e exemplifique cada uma das respostas. (1,5 pontos)

Questão 2. O artigo 475 do Código Civil Brasileiro dispõe que a parte lesada pelo
inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o
cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. O que
abrange essa indenização por perdas e danos? Nesse caso, as perdas e danos referem-se
a interesses positivos, negativos ou a ambos? Qual a natureza jurídica da sentença
proferida na ação que defere o pedido de resolução do contrato e quais os seus efeitos?
A força de sua eficácia opera-se ex tunc ou ex nunc? Explique e fundamente. (1,5
pontos)

Questão 3. O Código Civil de 2002, ao disciplinar a matéria, consagrou a distinção
doutrinária entre prescrição e decadência. Defina esses institutos e apresente as
principais diferenças entre eles. Trata, o Estatuto Civil, da prescrição intercorrente?
Quais os seus efeitos quanto aos prazos já decorridos? A situação de litispendência é
com ela compatível? Explique e fundamente. (1,5 pontos)

Questão 4. Diferencie os requisitos do prequestionamento e da repercussão geral no
recurso extraordinário indicando, ainda, a base normativa e a finalidade de ambos.
Exemplifique. (1,5 pontos)

Questão 5. O juízo de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de
Goiânia-GO, ao despachar a petição inicial, concedeu pedido liminar formulado em
mandado de segurança coletivo impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia
Militar com o fim de suspender, na véspera, o concurso público para seleção, formação
e graduação de praças policiais militares do Estado de Goiás. Elabore, na condição de
Procurador do Estado de Goiás, a peça prática que permita desafiar a decisão judicial
liminar e que procure restabelecer o trâmite do concurso público. (4,0 pontos)

PROVA DISCURSIVA - GRUPO III
DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, DIREITO

DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO

Questão 1. O parágrafo único do artigo 13 do Código Tributário Nacional estabelece
que: “Mediante lei especial, e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir
isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que
conceder, ...”. De acordo com a doutrina majoritária, a norma contida nesse dispositivo
legal não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Por que motivos essa
norma não foi recepcionada? Como se denomina esse tipo de isenção? (1,5 pontos)

Questão 2. Que significam resultado primário e resultado nominal de acordo com a Lei
de Responsabilidade Fiscal? (1,5 pontos)

Questão 3. O princípio da unidade orçamentária foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988? Responda fundamentadamente. (1,5 pontos)
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Questão 4. Discorra sobre o poder diretivo do empregador e seus desdobramentos, com
enfoque especial no poder de punição e nos requisitos/princípios que devem nortear o
seu exercício. (1,5 pontos)

Questão 5. Elabore uma peça de defesa em face da reclamação trabalhista ajuizada
no dia 10.10.2005, por meio da petição inicial que segue abaixo, observando o princípio
da eventualidade e a premissa de que todas as afirmações nela contidas encontram-se
comprovadas pela prova documental que a acompanha. (4,0 pontos)

EXMO. SR. JUIZ DO TRABALHO TITULAR DA 15ª VARA DO TRABALHO DE
GOIÂNIA – GO.

RODODENDRO QUADRANELA, brasileiro, casado, motorista, CPF 694.041.275-89,
residente e domiciliado na Rua Piriquita, nº. 21, Bairro Juruá, nesta Capital, vem, pela
presente, representado pelo causídico que ao final assina (m.j.), ajuizar Reclamação
Trabalhista em face de AGUB – AGÊNCIA GOIANA DE URBANIZAÇÃO, autarquia
estadual com endereço na Av. das Corbélias, nº. 890, Bairro Jardins, Goiânia, onde
deverá ser notificada, e o faz pelas razões de fato e de direito adiante deduzidas.
O Reclamante foi admitido pela Reclamada em 29.8.2000, após aprovação em
concurso público, tendo ocorrido o desligamento em 10.6.2005.
Esclarece que no período de 1º.1.2003 a 31.12.2004 prestou serviços para a Secretaria
de Infra-estrutura e Obras Públicas do Estado de Goiás, na condição de cedido, com
ônus para esta.
Prestando serviços como motorista, a remuneração do Reclamante ficou sempre abaixo
do piso de sua categoria profissional, conforme se verifica do cotejo entre as cópias de
recibos de pagamento e dos instrumentos de Convenção Coletiva anexos, celebradas
entre o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Estado de Goiás e o
Sindicato dos Motoristas do Estado de Goiás.
Embora conste do TRCT como causa do desligamento o pedido de demissão, o
referido pedido e o ato de rescisão do contrato não contaram com a assistência do
Sindicato da categoria profissional, conforme exigência constante do artigo 477, § 1º,
da CLT, padecendo de insanável nulidade, mormente se se considerar o disposto no
artigo 41 da C.F.
Por tais fundamentos, o Reclamante requer seja declarada a nulidade do pedido de
demissão e do ato de rescisão do seu vínculo de emprego e a condenação da Reclamada
a:
1. reintegrá-lo no emprego, pagando-lhe os salários e demais vantagens do período de
afastamento, conforme se apurar em liquidação;
2. sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, readmiti-lo no emprego,
nas mesmas função e condições em que anteriormente trabalhara;
3. pagar ao Reclamante as diferenças salariais devidas ao longo de todo o vínculo e seus
reflexos sobre férias + 1/3, 13ºs salários e FGTS + 40%, conforme se apurar em
liquidação;
4. retificar as anotações na CTPS do Reclamante, adequando-a quanto ao acima
postulado;
5. pagar honorários de sucumbência, no importe de 20% do valor da condenação.
Requer, com arrimo na norma do artigo 461 da CLT, a imediata
reintegração/readmissão do Reclamante, uma vez que se acham presentes os requisitos
autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.
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Dá à causa o valor de R$ 15.000,00, para os fins de direito.

Termos em que pede e espera deferimento.

Goiânia, 10 de outubro de 2005.

Coronário Carambola
OAB/GO n. 75.823

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

