
2ª QUESTÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO: (pontuação: 1,0 – máximo de 20

linhas).

AB, sociedade de economia mista que explora serviços de telefonia mediante

concessão, contratou a agência YZ, no ano de 2009, para elaboração e realização de

campanhas publicitárias, aí compreendidos anúncios em redes sociais, rádio e televisão,

conforme previsões do edital de licitação e do contrato administrativo. O valor

estabelecido no contrato foi de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com prazo de 1

(um) ano de duração. Durante a execução do contrato, as partes, de comum acordo e por

iniciativa da contratada, resolveram acrescentar o fornecimento de papel timbrado, para

uso de expediente dos empregados da contratante. O aditivo adotou o mesmo termo

final da contratação originária, e, para adequação do equilíbrio econômico-financeiro,

previu o pagamento de mais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a contratada,

preço adequado aos padrões de mercado, cujo pagamento foi realizado após o

fornecimento dos bens. Supondo que tais fatos estejam comprovados em inquérito civil,

indaga-se: que tratamento o Ministério Público deve dispensar ao caso? (OBS. Não se

trata de elaboração de peça prática).

3ª QUESTÃO – DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: (pontuação: 1,0 –

máximo de 20 linhas).

Realizada oitiva informal de adolescente apreendido em flagrante, quais critérios

deverão ser utilizados pelo representante do Ministério Público para avaliar a

necessidade da manutenção da privação de liberdade? Presentes tais elementos, quais

providências deverão ser adotadas? Na hipótese inversa, o adolescente pode ser liberado

diretamente pelo Promotor de Justiça? Justifique apresentando os respectivos

fundamentos jurídicos.

Direito Administrativo.

a) O aditivo contratual celebrado era ilegal, por violação ao art. 65, § 1º, da Lei
8.666/93, haja vista que esse dispositivo não permite a ampliação qualitativa do
contrato, o que ocorreu porque se desvirtuou o objeto inicialmente contratado



(nesse sentido: SUNDFELD, Carlos Ari – parecer i n RTDB n. 2/93, p. 149-
163; TCU – processo n. TC 008.147/2006-5. Acórdão n. 93/2008-Plenário).

b) Diante disso, o Ministério Público deve buscar a declaração de nulidade do
aditivo celebrado, seja administrativamente (celebração de termo de ajustamento
de conduta, ou envio de recomendação administrativa à sociedade de economia
mista, que pode reconhecer a nulidade – Súmula 473, do STF), seja mediante
ajuizamento de ação civil pública (art. 25, inciso IV, da lei 8.625/93, cumulado
com art. 4º, inciso IV, da Lei 4.717/65).

c) A conduta configurou, por via oblíqua, dispensa indevida de licitação, razão pela
qual o Ministério Público deve ajuizar ação de improbidade administrativa, com
fundamento no art. 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92 (nesse sentido: MARTINS
JUNIOR, Wallace Paiva – Probidade Administrativa – 2ª ed. – São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 252). O candidato deveria indicar, na resposta, que tal ação
seria dirigida contra os dirigentes da estatal, bem como contra a contratada e
seus gestores (artigos 1º e 3º, da Lei 8.429/92).

d) A ação deveria postular a condenação da contratada a restituir à sociedade de
economia mista a restituição dos valores recebidos, com fundamento no art. 59,
parágrafo único, da Lei 8.666/93. A propósito, o enunciado da questão deixava
claro que a celebração do aditivo foi de sua iniciativa, o que evidencia sua má-
fé, na medida em que a proposta da ampliação indevida do objeto contratual não
é compatível com o standard de comportamento leal exigível daqueles que
mantêm relações jurídicas com a administração pública (princípio da boa-fé
objetiva), já que praticaram o ato em dissonância com a lei, e visando benefício
próprio (nesse sentido: GARCIA, Emerson e PACHECO ALVES, Rogério -
Improbidade Administrativa – 2a ed. – Rio de Janeiro – ed. Lúmen Juris, 2004,
p. 475/477; MEDINA, Marcelo Borges de Matos – Dano ao erário em
hipóteses de licitação ou contrato viciado – RDA n. 254, p. 27/38; STJ, REsp
579541/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/02/2004, DJ 19/04/2004, p. 165).

e) Finalmente, era necessário abordar os reflexos criminais da conduta, pois a
princípio há adequação típica ao art. 89, da Lei 8.666/93 (nesse sentido: STJ,
HC 240.144/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
22/04/2014, DJe 29/04/2014). Também seria sustentável o enquadramento no
art. 92, do mesmo diploma (STJ, REsp 702.628/PR, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 471).
Por outro lado, caso o candidato se alinhasse à orientação jurisprudencial no
sentido de que se trata de crimes materiais (STJ, REsp 1349442/PI, Rel.
Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013), deveria
ter assim sustentado.

Direito da Criança e do Adolescente.

a) Necessidade imperiosa da medida (art. 108, parágrafo único, do ECA), para
garantia da segurança pessoal ou manutenção da ordem pública (art. 174, parte
final, do ECA).



b)  requisitos dos art. 122, do ECA, porquanto a internação cautelar não pode ser mais
gravosa que a medida socioeducativa aplicada em sentença.

c) Demonstração de indícios de autoria e materialidade (art. 108, parágrafo único, do
ECA).

d) Requerer ao Juiz a decretação da medida de internação provisória, pois o flagrante
não se sustenta por si só (art. 184, caput). Indispensável, ainda, o oferecimento da
representação para início do procedimento judicial. A questão é lógica, pois se é
desnecessária a existência de indícios de autoria e materialidade para a
representação (art. 182, § 2º, do ECA), quando tais indícios existem (e devem
existir para a internação provisória), resta obrigatória a deflagração da ação
socioeducativa.

e) Se o Ministério Público entende que não é o caso de representação ou internação
provisória, deve imediatamente soltar o adolescente, com fundamento no art. 107,
parágrafo único, do ECA. Ademais, esse diploma não exige o alvará de soltura, pois
a regra do art. 121, § 6º, refere-se à desinternação, e não ao adolescente apreendido
em flagrante. Não se cogita da aplicação de regras do Código de Processo Penal,
por analogia, já que implicaria tratamento contrário à principiologia do ECA (nesse
sentido: DIGIÁCOMO, Murilo José – SINASE – Adolescente apreendido –
L i b e r a ç ã o p e l o M P – d i s p o n í v e l n o s i t e
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/

conteudo.php?conteudo=1595 – acesso em 19/7/2014).
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