
PROVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ    

QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO  

Questão 91 

Gabarito extraoficial: C 

A fundamentação pode ser extraída do texto constitucional: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 

interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição; 

(...).” 

É importante lembrar que a desapropriação para fins de reforma agrária só pode ser executada pela União. Da 

mesma forma, em seu art. 184, o texto de nossa Carta Maior atribui à União competência para desapropriar 

por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. 

Questão 92  

Gabarito extraoficial: C  

Nos termos do art. 10, ‘caput’, da Lei nº 8.429/1992, “constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei 

(...).”  

 

Atenção, pois o aspecto do dolo genérico, uma das opções lançadas na questão, é relativa ao art. 11, da Lei de 

Improbidade Administrativa, consoante se observa na jurisprudência do STJ:  

 

"É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 

da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente 

o dolo genérico." (STJ, AgInt no AREsp 833.788/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 08/11/2016).   



  

Questão 93  

Gabarito extraoficial: C  

As pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública são criadas por atos de direito 

privado, mas a sua instituição depende de autorização legislativa.  

Aqui, podemos apontar como exemplo os Serviços Sociais Autônomos, que são pessoas jurídicas com 

personalidade de direito privado, criadas mediante autorização legislativa para ministrar assistência ou ensino 

a certas categorias profissionais, sendo mantidas através de dotações orçamentárias ou contribuições 

parafiscais.  

  

Questão 94  

Gabarito extraoficial: B  

A “presunção de legalidade” refere-se tanto à conformação do ato com a lei, quanto à veracidade dos fatos 

alegados, que decorre de vários fundamentos, em particular pela necessidade de assegurar celeridade no 

cumprimento dos atos administrativos, uma vez que eles têm como fim atender ao interesse público, 

predominando sobre o particular. Além disso, a presunção de veracidade, gera três consequências:  

a) enquanto não se for decretada a invalidade, os atos produzirão os seus efeitos e devem ser, portanto, 

cumpridos. Assim, enquanto a própria Administração ou o Poder Judiciário não invalidarem o ato, ele deverá 

ser cumprido. A Lei nº 8.112/1990 apresenta uma exceção, permitindo que um servidor deixe de cumprir uma 

ordem quando for manifestamente ilegal;  

b) inversão do ônus da prova: a presunção de legitimidade é relativa (iuris tantum),  pois admite prova em 

contrário. Porém, a decorrência deste atributo é a inversão do ônus da prova, uma vez que caberá ao 

administrado provar a ilegalidade do ato administrativo;  

c) a nulidade só poderá ser decretada pelo Poder Judiciário quando houver pedido da pessoa: aqui, 

vamos apresentar os ensinamentos da Profª. Di Pietro (Di Pietro, 2014, p. 208):  

  

[...] o Judiciário não pode apreciar ex officio a validade do ato; sabe-se que, em relação ao ato jurídico privado, 

o artigo 168 do CC determina que as nulidades absolutas podem ser alegadas por qualquer interessado ou 

pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir, e devem ser pronunciados pelo juiz, quando conhecer do 

ato ou dos seus efeitos; o mesmo não ocorre em relação ao ato administrativo, cuja nulidade só pode ser 

decretada pelo Judiciário a pedido da pessoa interessada;  

  

Questão 95  

Gabarito extraoficial: D  

Todos os itens estão corretos!  

  

Quanto aos itens I e II, vide AgRg no REsp 1273902 (rel. Min. Mauro Campbell) e AgRg no REsp 1277453, rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, respectivamente.  

  

Questão 96  

  



Gabarito extraoficial letra D.  

O ato jurisdicional, caracterizado pela decisão em processo judicial, deve ser controlado na esfera jurisdicional, 

e não por meio de controle administrativo interno.  

  

Questão 97  

  

Gabarito extraoficial letra D.  

  

A servidão administrativa é direito real de uso que assegura direito à indenização quando há prejuízos 

suportados.  

  

Questão 98  

  

Gabarito extraoficial letra D.  

A questão é letra de lei: arts. 12 e 13 da Lei 9784   

  

Questão 99  

  

Gabarito extraoficial letra C.  

O contrato de consórcio público deve ser precedido de autorização legislativa e origina nova pessoa jurídica.  

  

   

  

Questão 100  

  

Gabarito extraoficial letra A.  

  

Item 1: Correto: Vide REsp 886925 / MG  

  

Item 2: Errado: Se a contratada realizou o serviço, não terá de restituir os valores recebidos pelos serviços. 

Vide: REsp 1121501 / RJ  

  

Item 3: Errado: Não será ato de improbidade se os advogados tiverem notória especialização e para serviços 

de natureza singular, o que é autorizado pelo art. 25 da Lei 8666. Vide AgRg no REsp 1425230 / SC.  
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