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SIMULADO 01 
 

 Olá meus amigos, tudo bem? 

 

Hoje divulgaremos nosso simulado de número 01. 

 

 Reservem duas horas do dia de hoje com o Vade Mecum de vocês ao lado 
e sem qualquer distração (celular, internet, televisão ...) tentem responder à peça 
processual que proponho para vocês.  

 

 Além disso, reservem 30 minutos para a solução de cada questão 
discursiva, ok? 

 

 Tempo ideal total do exercício: 3,0 horas. 

 

 Após, enviem-me o desafio integral – desta vez redigido em formato de 
texto – no sistema do Estratégia, ok? 

 

 Aguardo o envio das peças até o dia 10/12/2017. 

 

 Faremos a aula com a correção no dia 13/12. 

 

 Combinado? 

 

 Abraço, 

 

Igor Maciel 

@Prof Igor Maciel  
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SIMULADO 01 
Peça Prático-Profissional Proposta – Criada pelo 

Professor 
 

 João Mala, conhecido traficante de drogas da região de Picos, Estado do 
Piauí, se desentendeu com um de seus comparsas e o assassinou com 3 tiros no 
peito, em um crime gravado pela câmera de segurança de um edifício próximo. 

Após alguns dias de diligências, o delegado Santana, logrou efetivar a 
prisão do suspeito, conduzindo-o imediatamente para o Distrito Policial. Lá, o 
suspeito permaneceu encarcerado por cerca de 10 (dez) dias, até que seu 
advogado Francisco Santos, conseguiu sua liberdade por meio de um habeas 
corpus, no dia 15/05/2012. 

Contudo, chegando ao escritório do causídico, João Mala relatou diversos 
acontecimentos dentro da Delegacia. Francisco Santos, advogado criminalista e 
sem experiência na área do Direito Administrativo imediatamente contata você 
para um trabalho em parceria. 

 Durante os dias em que esteve sob custódia policial, João Mala relatou que 
ficou recluso em uma cela juntamente com outros 28 presos, mas a capacidade 
máxima do espaço comportava apenas 8 detentos. 

 Além disso, o banheiro dos detentos não possuía qualquer divisória para a 
área comum, sendo certo que por várias noites João Mala dormiu com a cabeça 
encostada no vaso sanitário de utilização comum. 

Tal situação fora agravada pela temperatura média da cidade de Picos/PI 
que – no período - estava em torno dos 35ºC. A cela não possuía qualquer tipo 
de refrigeração e o calor do ambiente associado à superlotação ocasionaram 
diversos problemas de saúde em João Mala, em especial, problemas respiratórios. 

Na qualidade de advogado de João Mala, você, em 25/04/2016, manejou 
Ação Ordinária com pedido de indenização por danos morais em face do Estado 
do Piauí, em razão das condições precárias e degradantes a que seu cliente fora 
submetido.  

Após a devida instrução processual que demonstrou todas as alegações até 
agora explicadas, o MM. Juiz da comarca de Picos/PI extinguiu o processo com 
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Para ele, 
ocorrera a prescrição da pretensão de João Mala, haja vista que nos termos do 
artigo 206, do Código Civil, aplicar-se-ia o prazo trienal. 

 Você foi intimado do pronunciamento judicial em 24.11.2017 (uma sexta-
feira) e verificou inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na 
sentença. Maneje a peça processual adequada para a defesa dos interesses de 
João Mala, fazendo constar expressamente a data final do prazo para tal medida 
(considere a inexistência de feriados nacionais ou locais no período). 
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Questão 01 – Adaptada pelo Professor de uma 
Questão FGV – Concurso Analista - 2015 

 

O Município de “Tão Tão Distante” desapropriou o imóvel de João Silva, 
localizado em área imprópria para habitação, por conta de elevado índice de 
emissão de poluentes pelas indústrias localizadas na região, o que trazia graves 
implicações à saúde da população, inclusive com o nascimento de crianças com 
malformação genética. 

O ato expropriatório previa a criação de um Parque Ecológico, mas o 
Município, que já havia incorporado o bem ao patrimônio público, cedeu seu uso 
para a implantação de um centro de pesquisa para transgênicos, de grande 
importância para a produção agrícola municipal. 

João da Silva, então, buscou sua orientação jurídica quanto às seguintes 
questões: 

 

a) O que significa tredestinação do bem desapropriado? (0,4) 
 

b) A atuação do Município de “Tão Tão Distante” pode ser considerada lícita? 
(0,4) 
 

c) Haveria direito à retrocessão do bem ou a eventuais perdas e danos para 
o seu cliente? (0,45) 

 

Necessário que o candidato justifique a sua resposta. A mera menção ou 
transcrição do dispositivo legal não pontua. 
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Questão 02 – Adaptada pelo Professor de uma 
Questão CESPE - 2015 

 

O restaurante Limpinho LTDA, representado por Marcos Santana, OAB/BA 
n.º 123, com endereço profissional na Rua A, ed. Alfa, sala 456, Salvador – BA, 
ajuizou ação ordinária em face do Município X, onde alegou que fora lavrada 
contra o Autor notificação de interdição de obra — construída sem o devido 
licenciamento, em área pública lindeira com o restaurante —, com fixação de 
multa e aviso de demolição.  

Na ação, o autor alegou que a notificação fora entregue durante o horário 
do almoço, o que ocasionou grandes constrangimentos, já que o restaurante 
estava cheio e os servidores públicos responsáveis pela notificação estavam 
vestidos com camisetas nas quais constava, em letras de fôrma, a palavra 
FISCALIZAÇÃO.  

Ademais, após ter lido a notificação na íntegra, o Autor informara-se de que 
a área construída seria objeto de demolição em quarenta e oito horas, o que 
motivou a alegação de que a demolição do imóvel não seria razoável, ou seja, 
seria desproporcional e abusiva.  

De acordo com o Autor, embora a construção tivesse sido realizada sem 
alvará, havia, em andamento, um projeto de lei cujo objetivo é autorizar e 
legalizar as obras construídas em áreas públicas da localidade em questão. Com 
base nessa argumentação, requereu-se judicialmente a anulação dos autos de 
infração, a aplicação de multa diária ao município e sua condenação por danos 
morais em valor a ser fixado pelo juiz.  

Ao receber a petição inicial, o juiz determinou a citação do Município X e 
concedeu tutela de urgência na qual decretava a nulidade dos autos de infração, 
sob o fundamento de que a medida não estava amparada em decisão judicial, e 
condenava liminarmente o município ao pagamento de R$ 100.000 (cem mil 
reais) a título de danos morais. Por fim, o juiz determinou, ainda, a intimação da 
procuradoria do Município X. 

 O Prefeito do Município X procura você na qualidade de assessor jurídico 
municipal, para prestar os seguintes esclarecimentos: 

 

a) Qual o recurso cabível no caso concreto para proteger os interesses do 
Município? Justifique sua resposta apontando o prazo processual e a 
competência para julgamento da demanda (0,65) 
 

b) A atuação dos fiscais pode ser considerada lícita? Justifique. (0,6) 
 

Necessário que o candidato justifique a sua resposta. A mera menção ou 
transcrição do dispositivo legal não pontua. 

 



DIREITO ADMINISTRATIVO PARA 2ª FASE DO 
XXIV EXAME DE ORDEM 

Teoria e Questões 
       

  

 

Prof. Igor Maciel                  www.estrategiaconcursos.com.br                      7 de 6 
 

Considerações Finais 
 

 Meus amigos, prontos para o desafio? 

Quaisquer dúvidas, estou às ordens nos canais do curso e nos seguintes 
contatos: 

profigormaciel@gmail.com 

 

@ProfIgorMaciel 

 

Aguardo vocês na próxima aula.  

 

Grande abraço e até lá! 

 

Igor Maciel 

 

https://www.facebook.com/profigormaciel/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.youtube.com/channel/UC8j0Uou4WqygSNVXJhWHLvQ
https://www.instagram.com/profigormaciel/
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