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PROVA SUBJETIVA REALIZADA EM 24.09.2000 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

I - PEÇA PROFISSIONAL  
 

Após ser construído um novo prédio para abrigar a Escola Pedro Álvares Cabral, unidade 
integrante da rede pública estadual, o antigo imóvel foi desativado. 

Decidindo o Poder Público estadual alienar este imóvel, consultou ao Procurador/Assessor 
sobre os procedimentos a serem adotados para tal fim, à luz do direito pátrio. 

Elabore este parecer. 
 

II - QUESTÕES DISSERTATIVAS 
 

1) O Prefeito da cidade de Almas Penadas decidiu construir um grande estádio esportivo, 
com capacidade para 60 mil pessoas. Naquele município, porém, a população não chega a 20 mil 
habitantes, e mesmo incluindo a população de municípios vizinhos o total não chega a 60 mil 
pessoas. Denunciado o fato em um jornal de oposição, o Prefeito defendeu-se, afirmando estar 
exercendo o seu poder discricionário. O Poder Judiciário, se provocado por qualquer cidadão, pode 
impedir a realização desta obra? 

Fundamente. 
 
2) Simplício, desejando abrir uma farmácia em determinado bairro, deu entrada no pedido 

de alvará para o funcionamento no órgão administrativo competente. Decorrido quase um ano sem 
que fosse deferido ou indeferido o seu pedido, Simplício, que atendia todas as exigências legais 
para obtenção da licença, consultou um advogado sobre seus direitos e sobre o caminho a ser 
adotado. Como você orientaria Simplício? 

 
3) A empresa Construart Ltda., contratada pelo Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem – DNER, para construir 500 quilômetros de estradas federais, teve grandes prejuízos 
com tal contratação. Primeiro, porque a entidade contratante reduziu unilateralmente o objeto do 
contrato para 300 km de estradas e, ainda, suspendeu a execução da obra por mais de 120 (cento 
e vinte) dias, paralisação esta que veio a gerar gastos não previstos quando da apresentação da 
proposta pela empresa. Que direitos são assegurados pela lei à Construart Ltda?   

 
4) Em um dia de chuva torrencial, o alagamento de uma determinada avenida veio a 

causar prejuízos aos moradores, que tiveram suas casas danificadas, perderam objetos de uso 
pessoal e viram seus carros serem levados pela correnteza. Ficou comprovado que ao índice 
pluviométrico elevado somou-se o fato de todos os bueiros da avenida se encontrarem entupidos, 
por falta de manutenção pelo Poder Público municipal. Deve a Prefeitura indenizar os prejuízos? 
Qual o fundamento? 


