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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá meus amigos, tudo bem? Firmes nos estudos? 

Aqui trataremos do novo concurso para Procurador do Município de Ferraz de Vasconcelos-SP.  

Quaisquer dúvidas, estou às ordens nos seguintes contatos: 

Grande abraço, 

Igor Maciel 

profigormaciel@gmail.com 

 

Convido-os a seguir minhas redes sociais. Basta clicar no ícone desejado: 

 

@ProfIgorMaciel   

https://www.facebook.com/profigormaciel/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.youtube.com/channel/UC8j0Uou4WqygSNVXJhWHLvQ
https://www.instagram.com/profigormaciel/
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ANÁLISE DO CONCURSO PARA ADVOGADO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS-SP 

Foi publicado o edital do concurso para Advogado Público do Município de Ferraz de Vasconcelos-SP. São 
ofertadas 4 vagas para o cargo que possui remuneração inicial de R$ 7.120,72, com jornada semanal de 40 
horas. 

As inscrições devem ser realizadas das 10 horas do dia 18/03 até às 23h59min do dia 22/04/2021, 
exclusivamente pelo site da Vunesp. A taxa de inscrição para o cargo é de R$ 82,20. 

As provas serão aplicadas no Município de Ferraz de Vasconcelos-SP. O exame tem data prevista para sua 
realização em 13.06.2021, no período da tarde. 

Para maiores informações, assista a análise que fizemos no youtube gratuitamente:  

https://www.youtube.com/watch?v=QFoSEfNbzCI 

1 - DATAS 

Inscrições: 18/03 a 22/04/2021. 

Taxa: R$ 82,20. 

Prova: 13/06/2021. 

2 - CARGOS 

Cargos vagos: 04. 

Remuneração: R$ 7.120,72.  

Requisitos: Ensino superior em direito, registro ativo na OAB, bem como 02 anos de prática jurídica na data 
da posse.  

3 - ETAPAS DE PROVAS 

Prova Objetiva 

A prova para o cargo de Advogado Público terá duração de 5 horas para realização da prova objetiva 
simultaneamente com a prova prático-profissional. 
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A prova objetiva consistirá na resolução de 50 questões de conhecimentos específicos das seguintes 
matérias: 

Direito Constitucional;  
Direito Administrativo;  
Direito Civil;  
Direito Processual Civil; 
Direitos Difusos e Coletivos;  
Direito Tributário e Financeiro;  
Direito Penal e Direito Processual Penal;  
Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. 

Prova Prático-Profissional 

A prova prático-profissional será uma peça processual, a qual deve ser elaborada sem consulta. Terão a prova 
prático-profissional corrigida apenas os candidatos com melhor pontuação na prova objetiva entre os 200 
(duzentos) primeiros (ampla concorrência), bem como os empatados na última posição.  

A prova prático-profissional também será avaliada na escala de 0 a 100 pontos, sendo necessário que o 
candidato obtenha no mínimo 50 pontos para se habilitar. 

ANÁLISE DAS ÚLTIMAS PROVAS PRÁTICO-PROFISSIONAIS 

DA VUNESP 

Pela nossa análise, a VUNESP tem o costume de cobrar com mais frequências as peças PARECER e 

CONSTESAÇÃO.  

No período entre 2018 a 2020, foram cobradas as seguintes peças: 

CONCURSO PEÇA   

PROCURADOR DE BAURU-SP/2018 Contestação  

PROCURADOR DA CÂMARA DE JABOTICABAL-SP/2018 Parecer  

PROCURADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO/2018 Apelação  

PROCURADOR DE SOROCABA-SP/2018 Contestação  

PROCURADOR CÂMARA ITAQUAQUECETUBA-SP/2018 Parecer  

PRCURADOR DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP/2018 Impugnação aos embargos à execução fiscal  

PROCURADOR DE ITAPEVI-SP/2019 Parecer  

PROCURADOR DE ARUJÁ-SP/2019 Contestação  

PROCURADOR DE POÁ-SP/2019 Apelação  

PROCURADOR DE VALINHOS-SP/2019 Agravo Interno  

PROCURADOR DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/2019 Contestação  
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PROCURADOR DE CERQUILHO-SP/2019 Ação de regresso contra agente público  

PROCURADOR DE FRANCISCO MORATO-SP/2019 Impugnação aos embargos à execução fiscal  

PROCURADOR DE RIBEIRÃO PRETO-SP/2019 Apelação   

PROCURADOR DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP/2019 Ação Rescisória  

 

Percebemos, portanto, que as duas peças mais cobradas nas provas prático-profissionais da VUNESP são: 

 

 

  

Veja que a VUNESP não costuma cobrar peças com aspectos formais muito complexos, tendo em 
vista que dá maior importância ao direito material.  

Embora não sejam tão frequentes quanto as duas peças anteriores, também são cobradas com certa 
frequência pela VUNESP as seguintes peças: 

  

 

 

Por fim, podemos falar que existem peças raras, que são cobradas pontualmente e não se repetem com 
frequência. São elas: 

 

 

 

Por mais que na PGM Feraz de Vasconcelos a cobrança gire em torno de uma peça processual, acreditamos 
ser possível também a cobrança de parecer. 

CONTESTAÇÃO PARECER

AGRAVO INTERNO AÇÃO RESCISÓRIA
AÇÃO DE REGRESSO 

CONTRA AGENTE 
PÚBLICO

APELAÇÃO
IMPUGNAÇÃO AOS 

EMBARGOS À 
EXECUÇÃO FICAL 
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Nesta prova, cuja cobrança será sem consulta, a expectativa fica em torno da Contestação e do 
Parecer mesmo. 

PARECER JURÍDICO – ASPECTOS GERAIS 

Como vimos, o parecer é uma peça muito frequente nas provas prático-profissionais da VUNESP, haja vista 
ser da essência do Advogado Público opinar sobre as matérias jurídicas existentes no seio do ente público. 

Na redação do parecer, o candidato deve se atentar basicamente para os seguintes elementos como 
estrutura básica: 

I - Identificação 

Os elementos de identificação são basicamente 4: 

a) Número do parecer (Parecer Número X); 

b) Número do Processo Administrativo (Processo Número Y); 

c) Interessado (Nome de quem está realizando a consulta); 

d) Assunto (Tema que está sendo discutido); 

II - Ementa  

A ementa é um pequeno texto de 3 a 4 linhas que deve ser localizado espacialmente antes do relatório, 
contendo o resumo de toda a matéria e o conhecimento da ideia central e conclusões do parecer. 

Para facilitar a redação da ementa, é interessante que o aluno “pule” cerca de 5 linhas entre o assunto e o 
relatório e deixe para redigir a ementa no fim da peça, quando já tiver uma noção integral do parecer. Isto 
auxiliará a concatenação das ideias e a correta exposição resumida das conclusões. 

III - Relatório 

A ideia do Relatório é a mesma dos “FATOS” das petições judiciais.  
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O aluno deverá resumir o caso proposto tentando não repetir o enunciado. Deverá o aluno ser conciso, 
objetivo e cirúrgico na exposição dos fatos, para não perder muito tempo nem muitas linhas da folha de 
resposta.   

IV - Fundamentação 

Equivale a parte “DO DIREITO” ou “DO MÉRITO” nos processos judiciais. Aqui o aluno deverá apresentar de 
forma fundamentada as razões jurídicas da conclusão a que chegou no parecer, expondo os fundamentos 
legais, doutrinários e jurisprudenciais cabíveis. 

É possível a “subtopificação” da Fundamentação para facilitar a compreensão do examinador e a atribuição 
de pontos. 

V - Conclusão 

A conclusão do parecer merece tópico específico e deve ser apresentada de forma clara e concisa, tal qual 
os “pedidos” das ações judiciais. 

Se vários são os pontos de mérito, vários serão os itens de conclusão (a, b, c, d ...). 

Após a conclusão o procurador deverá escrever no texto: 

Este o parecer. 

À consideração superior. 

Trata-se do fechamento do parecer indicando que este já pode ser remetido à autoridade competente, para 
que esta aprove a orientação administrativa sugerida pelo Procurador responsável. 

VI – Local/DATA 

 

VII – Assinatura (PROCURADOR DO ESTADO DE XXXXXX ou PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
YYYYYYY ou PROCURADOR DO ÓRGÃO ZZZZZ) 

Na assinatura, portanto, o candidato colocará o nome do cargo a que está concorrendo. 

 



 

 

 

 

 

8 
14 

Tomem cuidado para não se identificar no parecer. Então nada de colocar o próprio nome ao lado ou abaixo 
da expressão "Procurador". Isso, inclusive, pode gerar a eliminação sumária do candidato. 

Está é a estrutura básica do parecer. 

PROPOSTA DE PARECER JÁ COBRADO PELA VUNESP  

1 - PROCURADOR DA CÂMARA DE PINDORAMA/SP - 2020 

Suponha que a Câmara Municipal tenha realizado a contratação de empresa de tecnologia da informação 
(“Empresa X”) com o objetivo de viabilizar a manutenção de sua página eletrônica na internet, bem como 
implementar melhorias de consulta legislativa no respectivo portal eletrônico. 

Embora a contratação não tenha sido precedida de processo licitatório ou de processo formal de contratação 
direta, os serviços foram executados pela empresa por 8 (oito) meses, período em que a manutenção foi 
regularmente realizada, assim como implementadas algumas melhorias no serviço de consulta. 

Por identificar a existência de irregularidade no caso, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendou que 
a execução do serviço seja suspensa e que a Administração promova o respectivo processo licitatório para a 
contratação. Em seguida, o setor de gestão de contratos da Câmara Municipal recebeu pedido formulado 
pela Empresa X, em que é solicitado o pagamento pelos serviços realizados. O chefe do setor possui dúvida 
sobre a existência da dívida e se o pagamento pode ser efetuado na esfera administrativa. 

Além disso, relativamente à contratação do serviço de manutenção da página eletrônica da Câmara 
Municipal, a autoridade incumbida da promoção da licitação indaga se: a) é juridicamente possível o uso do 
“Pregão” para a realização da contratação desse serviço; b) o contrato pode ser firmado por prazo 
indeterminado; c) caso firmado o contrato por prazo determinado, será admitida a prorrogação do prazo de 
vigência e que formalidades deverão ser adotadas pela autoridade administrativa. 

Na condição de Procurador Legislativo, elabore parecer abordando as questões levantadas, de forma a 
esclarecer todas as dúvidas. Fica dispensada a produção de relatório. 

2 - PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Parecer N. 

Processo Administrativo N. 

Interessado: Chefe do Setor de gestão de contratos da Câmara Municipal 

Assunto: Contratação de serviços de tecnologia da informação sem prévia licitação e obrigatoriedade de 
pagamento. Licitação na modalidade pregão; contrato por prazo indeterminado; prorrogação; e 
formalidades do contrato. 
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EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO DE 
SERVIÇO PRESTADO SEM LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM. PREGÃO. 
POSSIBILIDADE. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. 

I- RELATÓRIO 

Dispensado conforme enunciado da questão. 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: 

No direito brasileiro, o reconhecimento de dívida consiste em ato jurídico unilateral, por meio do qual um 
determinado sujeito de direito assume ser devedor numa relação jurídica obrigacional cuja liquidez e certeza 
não se encontram precisas. 

É certo que o artigo 37, XXI, da Constituição Federal estabelece que as contratações públicas devem ser 
precedidas de licitação. Vejamos: 

Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 

Nesse sentido, resta claro que a contratação da Empresa X sem prévio procedimento licitatório torna nulo o 
contrato, conforme apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

No entanto, em que pese referida nulidade, o art. 59, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.666/93 prevê que 
a nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este 
houver executado, ressalvados os casos em que este houver concorrido para nulidade. Vejamos: 

"Art. 59.  (...). 

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa.". 

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, em atenção ao princípio da vedação 
ao enriquecimento sem causa, a Administração Pública deve realizar o pagamento do contratado pelos 
serviços efetivamente prestados, ressalvados os casos de má-fé ou culpa do contratado. Vejamos: 

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÁ-FÉ. NULIDADE DO 
CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 
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AGRAVO INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte, que 
embora o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia 
licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados 
ou pelos prejuízos decorrentes da Administração, desde que comprovados, ressalvada a 
hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade (AgRg no Ag 1.056.922/RS, 
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.3.2009; AgInt no REsp. 1.410.950/SC, Rel. Min. 
REGINA HELENA COSTA, , DJe 3.2.2017). 2. Uma vez constatada pelo Tribunal de origem a 
ausência de boa-fé do escritório contratado, não se pode, em Recurso Especial, alterar tal 
entendimento, sob pena de incorrer em revisão de matéria fático-probatória. 3. Agravo Interno 
do escritório de advocacia desprovido". (AgInt nos EDcl no REsp 1303567/SC, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017, 
grifos nossos) 

Dessa forma, concluímos que existe o dever da Administração Pública de realizar o pagamento devido à 
Empresa X pelos serviços efetivamente prestados, especialmente em função da vedação ao enriquecimento 
sem causa, salvo má-fé ou culpa concorrente. 

Importante destacar, contudo, a necessidade de apuração da responsabilidade funcional dos eventuais 
envolvidos na prática da celebração do referido contrato administrativo nulo. 

DA POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO PREGÃO: 

O pregão constitui uma modalidade licitatória prevista na Lei Federal n.º 10.520/02, utilizada para a aquisição 
de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Vejamos: 

"Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade 
de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais no mercado". 

Dessa forma, tendo em vista que o objeto da contratação consiste em serviço de administração de página 
eletrônica, podemos afirmar o cabimento da modalidade licitatória pregão, diante da natureza comum do 
serviço. 

Esse é o entendimento compartilhado pelo Tribunal de Contas da União: 

"A jurisprudência deste Tribunal vem se consolidando no sentido da adoção de pregão para a 
contratação de alguns serviços de tecnologia da informação, uma vez que muitos dos serviços 
dessa área, ainda que complexos, atendem ao conceito de “serviço comum”, ou seja, apresentam 
padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital, por meio 
de especificações usuais de mercado, consoante expressa definição legal". (TCU, Acórdão 
2220/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 
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Isto posto, opina-se pela possibilidade da adoção da modalidade pregão para a realização da contratação do 
serviço de informática.   

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO: 

A Lei Federal n.º 8.666/93, que rege as contratações públicas, veda expressamente a existência de contratos 
por prazo indeterminado, garantindo a responsabilidade e o planejamento com os gastos públicos.  

"Art. 57, § 3o - É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado".  

Logo, não é possível a contratação dos serviços pretendidos por prazo indeterminado, na medida em que 
uma das características dos contratos administrativos é justamente a determinação de seu prazo, em 
atenção aos preceitos orçamentários e financeiros. 

DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO: 

No que tange a vigência do contrato e a possibilidade de sua prorrogação, estabelece o artigo 57 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 que a duração dos contratos deve ser adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, isto é, 12 (doze) meses ou até o final do ano orçamentário.  

Contudo, o próprio legislador, em caráter excepcional, admite que nos contratos de prestação de serviços 
de natureza continuada se observe um prazo superior, admitindo sucessivas e iguais prorrogações limitadas 
ao patamar de 60 (sessenta) meses. Vejamos:  

"Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições 
mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses" (grifos nossos). 

Ou seja, reconhecida a natureza permanente de alguns serviços, o ordenamento jurídico permite, de forma 
excepcional, a contratação por prazo superior a 1 (um) ano, ao invés de obrigar a realização de licitações 
sucessivas, o que prejudicaria a eficiência e continuidade do serviço público. 

Nesse sentido, as lições do Professor Rafael Oliveira: 

"Na hipótese, a Administração já poderia estipular, desde logo, prazo superior a um ano, mas 
nunca superior a cinco anos, devendo justificar a respectiva decisão". (Oliveira, Rafael Carvalho 
Rezende, Licitações e contratos administrativos: teoria e prática / Rafael Carvalho Rezende 
Oliveira, prefácio José dos Santos Carvalho Filho – 7. ed., rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, página 258). 

Importante destacar que é necessário que a renovação contratual ocorra no período em que o contrato se 
encontre vigente, uma vez que, após o termo da vigência do negócio jurídico, ele não mais subsiste, não se 
podendo falar em sua prorrogação. 
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Ainda, é necessário que se proceda a pesquisa prévia dos preços praticados no mercado, com a finalidade 
de verificar se a manutenção do pacto é a melhor alternativa para a observância do interesse público.   

A doutrina especializada também elenca alguns requisitos que devem ser observados. Vejamos: 

"A prorrogação dos contratos administrativos deve cumprir os seguintes requisitos: (i) 
justificativa por escrito; (ii) autorização da autoridade competente para celebração do contrato; 
(iii) manutenção das demais cláusulas do contrato; (iv) necessidade de manutenção de equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato; e (v) a prorrogação somente pode ocorrer nos casos 
expressamente previstos na Lei. Não se devem admitir, portanto, as prorrogações automáticas 
ou tácitas. Em cada caso, o administrador deve decidir pela prorrogação de acordo com as 
exigências legais. Evidentemente, a prorrogação deve ser implementada pelo Poder Público 
antes do término de vigência do ajuste, uma vez que seria inadmissível prorrogar contrato 
extinto". (Oliveira, Rafael Carvalho Rezende, Licitações e contratos administrativos: teoria e 
prática / Rafael Carvalho Rezende Oliveira, prefácio José dos Santos Carvalho Filho – 7. ed., rev. 
atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, página 260). 

Por fim, o artigo 57, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93 fixa que a prorrogação contratual na hipótese de serviços 
cuja prestação seja contínua não pode se dar por prazo superior a 12 (doze) meses, além de ser necessário 
motivo que justifique a prorrogação, bem como autorização da autoridade superior.  

"§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade 
superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até 12 
meses".  

Portanto, o contrato deve ser firmado, como regra, pelo prazo de 12 (doze) meses ou até o final do ano 
orçamentário, sendo permitida sua prorrogação, por iguais e sucessivos períodos, pelo prazo máximo de 60 
(sessenta) meses, em razão da natureza contínua de seu objeto, destacando-se o cabimento de excepcional 
prorrogação por mais 12 (doze) meses. 

III. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, opina-se pelo dever da Administração Pública de realizar o pagamento da Empresa X 
pelos serviços efetivamente prestados, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional dos 
envolvidos na celebração do contrato administrativo nulo.  

Ademais, opina-se pela possibilidade da adoção da modalidade pregão e da prorrogação contratual, 
respeitados os requisitos da Lei de Licitações e Contratos, destacando-se a impossibilidade de firmar o 
contrato por prazo indeterminado.   

É o parecer, à consideração da autoridade superior.  

Local e data. 

Procurador Legislativo 
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PROPOSTA DE CONTESTAÇÃO JÁ COBRADA PELA VUNESP 

1 - PROCURADOR DE ARUJÁ/SP - 2019 

Em outubro de 2017, Amélia e João tiveram seu primeiro filho, Pedro, que nasceu com uma doença rara. Em 
razão da doença, Pedro precisa de transfusões de sangue semanais, além de diversos remédios importados 
específicos para o tratamento. O Município de Corona, cidade onde residem, no Estado de São Paulo, 
disponibiliza apenas remédios nacionais para o tratamento da doença.  

Desde o nascimento de Pedro, Amélia está desempregada e João recebe, em seu emprego, o valor de um 
salário- -mínimo por mês, o que é insuficiente para o pagamento do tratamento médico necessário. Em uma 
das inúmeras idas ao Hospital Municipal para as transfusões de sangue, Amélia ouviu de um enfermeiro que 
o Município de Corona deveria custear o tratamento com os remédios, porque se tratava de obrigação 
constitucional da Prefeitura.  

No início de outubro de 2018, sem nenhum dinheiro para custear o tratamento, o casal decide procurar um 
advogado para pedir judicialmente que o Município custeasse o tratamento do seu filho com os remédios 
importados pelo período de um ano, o que custaria aos cofres públicos o valor de R$ 1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais). Cumpre ressaltar que o Município de Corona não possui recursos para custear 
o tratamento solicitado.  

No dia 25 de janeiro de 2019, o advogado protocola, perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Corona, uma petição inicial, na qual Amélia é autora, com pedido de que a Prefeitura custeie integralmente 
os valores despendidos para aquisição dos remédios importados de seu filho, uma vez que os remédios 
nacionais oferecidos não possuem a mesma eficácia, alegando ser esta uma obrigação constitucional do 
Município.  

Ainda na petição inicial, a autora apresentou o pedido de tutela de urgência. Ao despachar a petição inicial, 
o magistrado informou que o pedido de tutela de urgência seria examinado após a apresentação da defesa.  

No dia 11 de março de 2019, a Prefeitura Municipal de Corona foi citada pessoalmente, por oficial de justiça, 
para apresentar defesa. No mesmo dia, o mandado cumprido foi juntado aos autos do processo.  

Considerando os fatos hipotéticos narrados, apresente a peça processual cabível para a defesa do Município 
de Corona no último dia do prazo, considerando os feriados nacionais dos dias 19 de abril e 1o de maio. 

A resolução dessa peça será disponibilizada pelo professor no Youtube.  
Não perca!!  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Meus amigos, chegamos ao final de mais um e-book. 

Espero que vocês tenham gostado! Quaisquer dúvidas, estou às ordens nos canais do curso e nos seguintes 
contatos: 

profigormaciel@gmail.com 

 

@ProfIgorMaciel 

Grande abraço! 

Igor Maciel 

 

 

 

https://www.facebook.com/profigormaciel/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.youtube.com/channel/UC8j0Uou4WqygSNVXJhWHLvQ
https://www.instagram.com/profigormaciel/
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