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EDITAL Nº 08, de 22 de junho de 2015. 
 

A BANCA EXAMINADORA DESIGNADA PELO 
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, por meio da Portaria nº 634, de 30 de outubro de 2014, com 
alteração promovida por meio da Portaria nº 706, de 16 de março de 2015, para conduzir os 
procedimentos de realização do VII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONA L DO 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , com a finalidade de 
prover cargos da estrutura funcional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, 
observados os termos da Resolução nº 69, de 9 de maio de 2012, publicada no Diário da Justiça 
nº 2649, de 16 de maio de 2012, atendendo o disposto nos itens 13 a 13.12, do Edital nº 01, de 
27 de março de 2015, e em face dos recursos apresentados por candidatos concorrentes, 
quanto às provas aplicadas no dia 24 de maio de 2015, DIVULGA o resultado da 
apreciação, na forma que segue: 

CONHECIMENTOS GERAIS 
QUESTÕES Nº 32 e 33  

Decisão: anulação. 
Motivo: incompatibilidade entre o conteúdo programático previsto no Edital do certame 
e a temática central exigida para resolução das questões formuladas. 

QUESTÃO Nº 34 
Decisão: anulação. 
Motivo: Possibilidade de interpretação de que duas alternativas estão corretas: letras 
‘A’ e a ‘E’. A alternativa ‘A’ está correta porque o Presidente da República possui 
poder de sanção ou veto no caso de leis ordinárias e complementares (o que não 
acontece com as emendas constitucionais aprovadas, artigo 60, §3º, da Constituição 
Federal). A alternativa ‘E’, por sua vez, versa sobre tema em que há divergência 
doutrinária. Sobre o tema, a doutrina clássica faz simétrica distinção entre os limites 
materiais implícitos e explícitos no tocante ao poder de reforma da Constituição, 
concluindo que cláusulas pétreas seriam limites explícitos (Curso de Direito 
Constitucional Positivo, 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 69-70). Todavia, 
importantes autores chamam atenção para uma controvérsia sobre o tema, notadamente 
no sentido de serem as cláusulas pétreas também limitações implícitas ao poder de 
mutação constitucional. (SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 138; MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
p. 133; MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
p. 666). Portanto, a alternativa ‘E’ também está correta. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

   QUESTÃO Nº 52 
Decisão: alteração do gabarito para a alternativa ‘C’, nos termos do disposto nos itens 
13.10 e 13.11, do Edital n. 01/2015. 



Motivo : A alternativa ‘C’ está correta porque, conforme narrado no enunciado do 
exercício, a acusada pratica o verbo “receber” (núcleo do tipo), no sentido de aceitar 
vantagem indevida, conduta esta prevista no artigo 317, do CP. Ademais, o fato de a 
Acusada não ser funcionária pública não a impede da ser responsabilizada por tal delito, 
haja vista que tal circunstância, por ser elementar do tipo penal, se comunica a terceiro, 
que não é funcionário público, nos termos art. 30, do CP. 

           As demais alternativas estão INCORRETAS, pelas razões a seguir expostas: 
“A) INCORRETA: Esta assertiva está incorreta por duas razões: (i) a conduta penal 
descrita não se amolda ao tipo penal de peculato já que, do enunciado proposto, não se 
consegue dessumir a posse anterior do dinheiro público, conforme explicado no 
esclarecimento ao item ‘b’; e (ii) o peculato, ainda que seja um delito praticado por 
funcionário público, permite que tal circunstância, por ser elementar do tipo penal, se 
comunique a terceiro (não funcionário público), podendo à Acusada ser imputada a 
responsabilidade pela prática do delito, nos termos art. 30, do CP. 
B) INCORRETA: Essa assertiva é a incorreta porque Josefina Silva não pratica o crime 
de “peculato”, tendo em vista que nos fatos narrados pelo enunciado do exercício não é 
possível inferir se seu marido estava na posse dos valores desviados, sendo tal condição 
necessária para a caracterização do delito de peculato, seja na modalidade de peculato-
apropriação, seja na modalidade de peculato-desvio, ambos previstos no caput do artigo 
312, do CP. 
D) INCORRETA: Esta assertiva está incorreta porque, neste caso, a conduta de Josefina 
Silva não se amolda ao crime de “emprego irregular de verbas ou rendas públicas”, 
previsto no artigo 315, do CP, pois não se trata de dar destinação diversa à verba 
pública, mas sim de delito de corrupção passiva, porquanto ela (a Acusada) recebeu, de 
forma ilícita, verbas públicas em razão do cargo exercido pelo marido. 
E) INCORRETA: Esta assertiva está incorreta porque, neste caso, a conduta de Josefina 
Silva não se amolda ao crime de “concussão”, previsto no artigo 316, do CP, pois não se 
trata de exigir vantagem indevida, e sim de receber vantagem indevida, caracterizando o 
delito de corrupção passiva.” 

1. A Banca Examinadora registra, conforme disposto no item 13.11, do Edital nº 01, de 27 de 
março de 2015, que, a partir de 23 de junho de 2015, fica reaberto o prazo recursal de 02 (dois) 
dias, relativo exclusivamente à questão n. 52, da prova de Conhecimento Específico. O recurso 
que não verse sobre o conteúdo dessa Questão será desconsiderado. 

2. Todas as demais respostas das Questões foram mantidas pela Banca Examinadora, restando 
os recursos impetrados como indeferidos. A apreciação e a resposta correspondente a cada 
recurso estará disponível no Ambiente de cada candidato.   

Campo Grande, 22 de junho de 2015. 
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Des. Julizar Barbosa Trindade          
Presidente da Banca Examinadora   
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Membro da Banca Examinadora        Membro da Banca Examinadora 


