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Questão Justificativa 
Conclusão (Deferido 

ou Indeferido) 
Resposta 

Alterada para: 

38 
A questão se refere à criação de autarquias por lei. A alternativa usa expressamente a palavra criação, que se 
refere à instituição através de diploma normativo (lei), não se verificando precedência na argumentação expendida. INDEFERIDO - 

39 
A questão se refere à história e disciplina dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, trata-se de ponto previsto 
no edital do concurso (item 3). Improcede a argumentação expendida. 

INDEFERIDO - 

41 
A Constituição da República fala expressamente que os partidos políticos “registrarão” seus estatutos, o que 
claramente estabelece uma obrigatoriedade. A literalidade pressupõe comezinha interpretação. Argumentação que 
não procede. 

INDEFERIDO - 

42 
Assiste razão, ainda que a questão envolva uma espécie de preâmbulo para a compreensão do ponto 6.1, é certo 
que a especificação constante do edital conduz a dubiedades, que não podem imperar em um concurso público. 
Anulação que se impõe. 

DEFERIDO ANULADA 

48 
Assiste razão. O edital especifica apenas parcela do tema Poder Executivo, na qual não se insere o tema da 
questão. Anulação que se impõe. 

DEFERIDO ANULADA 

49 
O tema se encontra disciplinado no artigo 37, IX, da Constituição da República, ou seja, naquilo que a Carta Magna 
chama de disposições gerais referentes aos servidores públicos, tema que encontra previsão no edital. Não procede 
a argumentação expendida, impondo-se o indeferimento. 

INDEFERIDO - 

50 

A expressão “em geral” usada na alternativa tem óbvia conotação textual de “totalidade”. Ou seja, indica as terras 
devolutas como um todo. Compreensão diferente demandaria o estabelecimento, na própria alternativa, de 
exceções à regra, o que não ocorre. Não há como se compreender a existência de regras excepcionais senão 
quando expressamente referidas. Assim, a argumentação parte de uma interpretação equivocada, impondo-se o 
indeferimento do recurso. 

INDEFERIDO - 

53 

A questão não envolve conhecimento sobre dispositivo ou análise da Lei 10.259/01. O dispositivo, cujo conteúdo é 
apresentado e elucidado no enunciado da questão é usado apenas como exemplo para que o candidato seja 
avaliado em relação ao real tema da questão: princípios administrativos. Ao citar exemplo que permita avaliar se o 
candidato é capaz de reconhecer em situações práticas os princípios da administração pública a questão de modo 
algum viola o edital, até porque não há cobrança de nada pertinente à legislação citada. A irresignação que aponta 
eventual afronta ao Edital é desprovida de fundamento. 

INDEFERIDO - 

63 

A assistência por advogado no âmbito do processo administrativo é excepcionalmente obrigatória. A regra geral é 
que a participação do advogado é facultativa.   Excepcionalmente, porém,  quando a lei exige, tal participação torna-
se obrigatória, conforme parte final do art. 3º, inciso IV da Lei 9.784/99. Nessas hipóteses de participação obrigatória 
exigida por lei não incide a Súmula Vinculante nº 5 do STF. A jurisprudência do próprio STF reconhece hipóteses 
nas quais a súmula não tem aplicabilidade, confirmando as situações excepcionais de participação obrigatória do 
advogado. Tomem-se como exemplo os julgados cujos trechos são transcritos a seguir:  
"I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 5 não é aplicável em procedimentos 
administrativos para apuração de falta grave em estabelecimentos prisionais. Tal fato, todavia, não permite ampliar o alcance da 

INDEFERIDO - 
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referida Súmula Vinculante e autorizar o cabimento desta Reclamação, pois o acórdão reclamado apenas adotou o verbete como 
uma das premissas para decidir no caso concreto." (Rcl 9340 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 
julgamento em 26.8.2014, DJe de 5.9.2014) 
"Recentemente, o Supremo Tribunal Federal aprovou o texto da Súmula Vinculante n.º 5 (...). Todavia, esse Enunciado é 
aplicável apenas em procedimentos de natureza cível. Em procedimento administrativo disciplinar, instaurado para apurar o 
cometimento de falta grave por réu condenado, tendo em vista estar em jogo a liberdade de ir e vir, deve ser observado 
amplamente o princípio do contraditório, com presença de advogado constituído ou defensor público nomeado, devendo ser-lhe 
apresentada defesa, em observância às regras específicas contidas na LEP (arts. 1º, 2º, 10, 44, III, 15, 16, 41, VII e IX, 59, 66, V, 
alínea 'a', VII e VIII, 194), no CPP (arts. 3º e 261) e na própria CF/88 (art. 5º, LIV e LV)." (RE 398269, Relator Ministro Gilmar 
Mendes, Segunda Turma, julgamento em 15.12.2009, DJe de 26.2.2010) 
"O julgado proferido pelo Tribunal a quo está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte, firme no sentido de que, em 
procedimento administrativo disciplinar, instaurado para apurar o cometimento de falta grave por réu condenado, tendo em vista 
estar em jogo a liberdade de ir e vir, deve ser observado amplamente o princípio do contraditório, com a presença de advogado 
constituído ou defensor público nomeado, devendo ser-lhe apresentada defesa, em observância às regras específicas contidas na 
LEP (...). Ressalte-se que, no caso em espécie, a presença de assistente jurídico da penitenciária não garante a observância dos 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois sem o devido acompanhamento de advogado ou de defensor 
público nomeado." (AI 805454, Relator Ministro Dias Toffoli, Decisão Monocrática, julgamento em 1.8.2011, DJe de 3.8.2011) 
"(...) a defesa sustenta a existência de nulidade do processo, ao argumento de que o paciente não fora acompanhado por defensor 
durante a realização da audiência, referente ao processo administrativo-disciplinar, que culminou na imposição de sanção pela 
prática de falta grave. Entendo assistir razão ao recorrente. Observo, inicialmente, que o direito de defesa constitui pedra angular 
do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. 
Este princípio, em sua acepção originária, proíbe a utilização ou transformação do homem em objeto de processos e ações 
estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações." 
(RHC 104584, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 24.5.2011, DJe de 6.6.2011) 
Os esclarecimentos levam a conclusão de que as razões de recurso são infundadas. 

64 
Pelo fato de também poder ocorrer licença remunerada na hipótese do art. 86, § 2º da Lei 8.112/90 (para atividade 
política) a impugnação à questão tem fundamento porque poderiam ser consideradas corretas as alternativas “para 
atividade política” e “por motivo de doença de familiar”. 

DEFERIDO ANULADA 

65 

A questão de se afastar a responsabilidade civil do Estado ante situações de excludente do nexo causal diz respeito 
a análise não da culpabilidade mas sim à verificação de existência ou não de tal nexo. O que a teoria do risco 
integral afasta é a possibilidade de alegação das excludentes de nexo causal. No mais, a responsabilidade civil do 
Estado é sempre objetiva e fundada no risco administrativo, dispensando a análise da culpa. 

INDEFERIDO - 

70 

A concessão de serviço remunerado por preço público evidencia tratar-se de serviço “uti singuli”, descabendo então 
argumentação fundada em julgados que consideram tal espécie de serviço. A questão também aponta que os 
serviços públicos “uti universi” não podem ser concedidos, obviamente, a terceiros, porque a concessão é 
instrumento de descentralização. Esses serviços, quando guardam tal característica, são justamente custeados por 
impostos e não podem ser concedidos. Veja-se por todos MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 4ª 
Edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 766. Por tais motivos conclui a banca serem infundados os argumentos de 
impugnação. 

INDEFERIDO - 

73 
Embora se diga que os Tribunais de Contas, para parte da doutrina, não integram o Poder Legislativo, inexiste 
qualquer dúvida quanto ao fato de que tais tribunais AUXILIAM o controle legislativo dos atos da administração 
pública. A questão, portanto, não apresenta incorreção. 

INDEFERIDO - 

 

 


