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RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA 

DISCURSIVA PARA O CARGO DE PROCURADOR (2ª Parte) 

 

 

Recurso nº 01 
Candidato Alexandre Faria de Mourão Rangel 
Inscrição 9.337 
Resposta INDEFERIDO 
Justificativa Questão 01: quanto à parte da fundamentação da 2ª parte da 

questão houve insuficiência da fundamentação, haja vista que 
o mesmo apenas citou o art. 27, da Lei nº 9.868/99, sem 
trazer a necessária análise para a pontuação máxima da 
questão. Ademais, segundo o espelho de correção da prova, a 
resposta completa pedia que houvesse menção ao fato de 
que, nestes casos, a retirada da norma do ordenamento 
jurídico é mais danosa que a sua permanência – fato também 
omitido pelo candidato.  

 

Recurso nº 02 
Candidato Patrícia Maria Lara Abreu 
Inscrição 8.281 
Resposta INDEFERIDO 
Justificativa Peça prático profissional: quanto à situação da análise da 

contratação do profissional de restauração, a candidata falou 
sim que seria caso de inexigibilidade, entretanto, em 
momento diverso a mesma errou ao considerar que tal 
hipótese poderia ser causa de dispensa de licitação, o que 
terminou por contradizer a resposta anteriormente dada.  

 

Recurso nº 03 
Candidato Helma Janny Barros Guimarães 
Inscrição 278 
Resposta INDEFERIDO 
Justificativa Questão 02: o conceito de desapropriação indireta está 

completamente errado em relação ao que consta no espelho. 
Quanto às diferenças entre o requisição administrativa e 
desapropriação, a candidata abordou-as apenas de forma 
parcial, deixando de tratar da duração temporal e das 
consequências na propriedade. 
Questão 03: a candidata não tratou da característica da 
degabilidade da capacidade tributária ativa, se omitindo na 



ESTADO DO MARANHÃO 

MUNICÍPIO DE RAPOSA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 

 

2 

mais importante característica do instituto. 
Questão 04: o espelho traz quatro características para 
conciliador e quatro para mediador que deveriam ser 
tratadas de forma correta para que houvesse a pontuação 
total. Quanto ao tema de conciliador, o candidato não 
abordou a sua participação mais ativa (quando comparada a 
atuação do mediador) e nem sua melhor indicação para 
conflitos de natureza objetiva.  

 

Recurso nº 04 
Candidato IVO MASSUETE OLIVEIRA TEIXEIRA 
Inscrição 13.862 
Resposta INDEFERIDO 
Justificativa Questão 04: o espelho traz quatro características para 

conciliador e quatro para mediador que deveriam ser 
tratadas de forma correta para que houvesse a pontuação 
total. Quanto ao tema de conciliador, o candidato não 
abordou a sua participação mais ativa (quando comparada a 
atuação do mediador) e nem sua melhor indicação para 
conflitos de natureza objetiva. Quanto ao tema do mediador, 
não houve a citação de seu perfil mais passivo, no sentido de 
restabelecer o diálogo entre as partes e não atacar o 
problema em si; sua melhor indicação para problemas de 
natureza subjetiva e a ênfase na solução pelas próprias 
partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


