
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA I 

 
QUESTÃO n. 01  
Na Constituição Federal de 1891, em seu artigo 89: “É instituído um Tribunal de Contas para 
liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem 
prestadas ao Congresso”. 
A primeira mulher a integrar, como Conselheira, o Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul foi Celina Martins Jallad. 

 
QUESTÃO n. 02 
Não é possível a equiparação pretendida e, por isso, não há direito ao recebimento das 
vantagens e vencimentos pelo Auditor, por força dos artigos 15 da Lei Complementar 
160/2012 e 34, parágrafo 3º, da Resolução Normativa 57/2006, do TCEMS. 

 
Questão n. 03 
No condizente ao cargo, o fenômeno jurídico é a vacância do cargo ante a aposentadoria 
compulsória havida, conforme artigos 40, § 1º, e 56, IV, da Lei n. 1.102/90.  
Não poderá o Auditor votar e ser votado diante da regra expressa do artigo 36 do Regimento 
Interno do TCEMS - Resolução Normativa 57/2006. 
 
Questão n. 04 
O candidato deveria abordar a natureza jurídica do parecer técnico, observando tratar-se de 
ato opinativo, instrumental e não vinculativo in casu, bem como anotar inexistência de dolo 
ou culpa lato sensu a ensejar responsabilidade conjunta, haja vista o parecer ter sido 
formulado com fulcro em abalizada doutrina, boa técnica e apego aos princípios 
constitucionais e à tecnicidade legal. 
 
Questão n. 05 
Avaliando as expressões destacadas no texto, o candidato deveria reescrevê-lo 
integralmente, corrigindo, se houvesse necessidade, aquelas cuja grafia estivesse 
equivocada, com base na ortografia culta da Língua Portuguesa. 
 
Resposta: Um Auditor, CORRÉU em ação penal instaurada em consequência de ato 
nefasto, foi condenado pela respectiva prática delituosa. Disse o acusado em sua defesa: 
todos os PAPÉIS me confiados foram apresentados e VÊM em meu favor, daí, MAIS-QUE-
PERFEITO e como bom MATO-GROSSENSE-DO-SUL, confio na modificação do ÉDITO 
ante ao MAL-ENTENDIDO havido, pois sequer há resquício de um QUASE DELITO. 
 
Questão n. 06 
Observando a abordagem restritiva do enunciado, que tencionou avaliar os princípios 
vinculados à responsabilidade civil ambiental, o candidato deveria mencionar e descrever 
sucintamente as noções gerais dos princípios da prevenção e precaução, do poluidor-
pagador e da reparação integral. Além disso, caberia apontar o artigo 225, § 3º, da CF, bem 
como o art. 3º, da Lei 9.605/98, como fundamentos legais da responsabilização penal da 
pessoa jurídica por crime ambiental. 
 
Questão n. 07 
Segundo previsto na Súmula 283 do TCU, não deve ser exigida pela Administração Pública, 
para fins de habilitação da empresa à licitação, a certidão de quitação de obrigações fiscais, 
e sim prova de sua regularidade, já que esta não abrange somente obrigações sob o aspecto 
financeiro - como o adimplemento do débito -, mas também deveres de outras naturezas, 
como cadastral e operacional, nos termos do artigo 29, da Lei n. 8.666/93. 



 
Questão n. 08 
Está incorreta a condenação do Governador, eis que não se pode aplicar a Lei 8.429/92 a 
casos anteriores a sua vigência. Ainda que o fato tenha ocorrido após a CF de 1988, na qual 
há previsão de atos ímprobos (art. 37, 4º, CF), a Lei n. 8.429/92 passou a viger em data de 
03/06/1992, não sendo aplicado o referido normativo retroativamente, pois o fato punível fora 
realizado em 02/06/92.  
 
Questão n. 09 
Sim, é atribuição do atual Alcaide a remessa da prestação de contas anual do antecessor.  
Observando a abordagem restritiva do enunciado, o qual vinculou o tema ao entendimento 
sumulado do TCEMS, deveria o candidato mencionar que é dever do Prefeito sucessor a 
prestação de contas e, uma vez desatendida tal obrigação, anotar a possibilidade de 
imposição de multa e de representação do Tribunal de Contas ao Governador do Estado, 
com vistas à intervenção no Município. O apoio fundamental está sedimentado no teor da 
Súmula 047 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 
 
Questão n. 10 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as 
movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: das operações,  
dos investimentos e dos financiamentos.  
Desembolsos das operações correspondem à despesa orçamentária paga de atividades 
operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes por 
função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, 
incluindo o pagamento dos restos a pagar. 

 
 
 
 


