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QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão 29.
Gabarito: Letra D
Em novembro de 2014, Josué decidiu gozar um período sabático e passou, a partir de então, quatro anos
viajando pelo mundo. Ao retornar ao Brasil, foi surpreendido pelo fato de que um terreno de sua
propriedade havia sido invadido, em setembro de 2015, pelo Município Beta, que nele construiu uma
estação de tratamento de água e esgoto. Em razão disso, Josué procurou você para, na qualidade de
advogado(a), traçar a orientação jurídica adequada, em consonância com o ordenamento vigente.
A) Deve ser ajuizada uma ação possessória, diante do esbulho cometido pelo Poder Público municipal.
B) Não cabe qualquer providência em Juízo, considerando que a pretensão de Josué está prescrita.
C) Impõe-se que Josué aguarde que o bem venha a ser destinado pelo Município a uma finalidade alheia ao
interesse público, para que, somente então, possa pleitear uma indenização em Juízo.
D) É pertinente o ajuizamento de uma ação indenizatória, com base na desapropriação indireta, diante da
incorporação do bem ao patrimônio público pela afetação.

A alternativa correta é a letra D uma vez que configurou a desapropriação indireta.
A desapropriação indireta será a transferência do patrimônio particular para o domínio estatal, sem a
observância dos procedimentos legais.
O fundamento legal para a desapropriação indireta está previsto no art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41:
“Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser
objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de
desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e
danos.”
Desse modo, se o Poder Público veio a incorporar determinado patrimônio privado, conferindo-lhe destinação
pública, restará apenas a propositura de ação judicial para a fixação da indenização.

Questão 30.
Gabarito: Letra C.
Raimundo tornou-se prefeito de um pequeno município brasileiro. Seu mandato teve início em janeiro de
2009 e encerrou-se em dezembro de 2012. Em abril de 2010, sabendo que sua esposa estava grávida de
gêmeos e que sua residência seria pequena para receber os novos filhos, Raimundo comprou um terreno
e resolveu construir uma casa maior. No mesmo mês, com o orçamento familiar apertado, para não incorrer
em novos custos, ele usou um trator de esteiras, de propriedade do município, para nivelar o terreno recém
adquirido. O Ministério Público teve ciência do fato em maio de 2015 e ajuizou, em setembro do mesmo
ano, ação de improbidade administrativa contra Raimundo. Após análise da resposta preliminar, o juiz
recebeu a ação e ordenou a citação do réu em dezembro de 2015. Considerando o enunciado da questão
e a Lei de Improbidade Administrativa, em especial as disposições sobre prescrição, o prazo prescricional
das eventuais sanções a serem aplicadas a Raimundo é de
A) cinco anos, tendo como termo inicial a data da infração (abril de 2010); logo, como a ação foi ajuizada em
setembro de 2015, ocorreu a prescrição no caso concreto.
B) três anos, tendo como termo inicial a data em que os fatos se tornaram conhecidos pelo Ministério Público
(maio de 2015); logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu a prescrição no caso
concreto.
C) cinco anos, tendo como termo inicial o término do exercício do mandato (dezembro de 2012); logo, como a
ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu a prescrição no caso concreto.
D) três anos, tendo como termo inicial o término do exercício do mandato (dezembro de 2012); logo, como a
ação foi ajuizada em setembro de 2015, ocorreu a prescrição no caso concreto.
A resposta se encontra no art. 23, da Lei nº 8.429/92 que prevê um prazo prescricional de 5 anos, a partir da
extinção do vínculo quando se trata de agente público que exerce mandato.
Vejamos:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança;

Questão 32
Letra D

A organização religiosa Tenhafé, além dos fins exclusivamente religiosos, também se dedica a
atividades de interesse público, notadamente à educação e à socialização de crianças em situação
de risco. Ela não está qualificada como Organização Social (OS), nem como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), mas pretende obter verbas da União para a promoção
de projetos incluídos no plano de Governo Federal, propostos pela própria Administração Pública.
Sobre a pretensão da organização religiosa Tenhafé, assinale a afirmativa correta.
A) Por ser uma organização religiosa, Tenhafé não poderá receber verbas da União.
B) A transferência de verbas da União para a organização religiosa Tenhafé somente poderá ser
formalizada por meio de contrato administrativo, mediante a realização de licitação na
modalidade concorrência.
C) Para receber verbas da União para a finalidade em apreço, a organização religiosa Tenhafé deverá
qualificar-se como OS ou OSCIP.
D) Uma vez selecionada por meio de chamamento público, a organização religiosa Tenhafé poderá
obter a transferência de recursos da União por meio de termo de colaboração.
A entidade poderá receber recursos públicos caso preencha as condições da Lei nº 13.019/2014.
Para que a entidade Tenhafé possa receber transferência de valores públicos deverá participar do
processo competitivo chamamento público:
Art. 2
XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para
firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância
dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;

Uma vez selecionada mediante o citado processo poderá firmar termo de colaboração com o escopo
de receber transferência de recursos da União.
Art. 2
VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas
pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades
de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a
transferência de recursos financeiros;
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