
Espelho de prova de estágio

1a Promotoria de Justiça de Campo Largo

Pós-Graduação

Questão 1. Esperava-se que o candidato discorresse, no mínimo, sobre o conceito

jurídico de improbidade administrativa, discorrendo sobre suas modalidades e seus

respectivos  requisitos  de  incidência,  sujeitos  ativo  e  passivo,  beneficiários  e

sanções 

Os  exemplos  poderiam  enriquecer  a  resposta,  mas  somente  depois  de

conceituado cada um dos institutos jurídicos.

Respostas  mais  aprofundadas,  que  contextualizaram  a  responsabilidade  pela

prática de ato de improbidade administrativa dentro de um sistema de combate à

corrupção e a outros atos ilícitos dentro da Administração Público;  que fizeram

menção  à  lei  anticorrupção;  que  discorreram  sobre  atos  de  improbidade

administrativa previstos em leis especiais (Estatuto da Cidade e Lei de Conflito de

Interesses), foram melhor avaliadas.

O emprego correto da língua portuguesa foi pontuado.

Candidatos que demonstraram não saber a diferença entre ato de improbidade

administrativa e crime tiveram dois pontos e meio cortados do conceito.



Questão 2. 

A) Esperava-se  que  o  candidato  indicasse,  no  mínimo,  a  prática  de  ato  de

improbidade administrativa pelo prefeito, na modalidade de dano doloso ao erário,

uma vez que, por meio de seu ato, buscou beneficiar diversas pessoas, dentre

elas, sua esposa, por meio de uma emergência fabricada.

Além  disso,  esperava-se  que  se  indicasse  a  prática  de  ato  de  improbidade

administrativa pela  esposa do prefeito,  que foi  beneficiada pela  conduta  ilegal,

enriquecendo-se ilicitamente.

A mera violação de princípios foi considerada, mas não tão bem avaliada.

B) Na resposta adequada, caberia o ajuizamento de ação civil pública buscando-se

a  anulação  do  ato  jurídico  de  prorrogação  da  contratação  temporária,  com

obrigação de não fazer (exoneração dos servidores contratados temporariamente)

e  obrigação  de  fazer  consistente  no  provimento  dos  cargos  por  meio  dos

candidatos aprovados em concurso.

C) Não, os médicos não podem em hipótese nenhuma serem nomeados por meio

de cargo de provimento em comissão, uma vez que este tipo de cargo presta-se

apenas  para  funções  de  direção,  chefia  e  assessoramento,  não  podendo  ser

utilizado para atividades técnicas e burocráticas.

A modalidade de ato de improbidade administrativa praticada neste caso seria de

dano doloso ao erário, mas se aceitou respostas com violação de princípios.


