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Questão 1
A prefeitura, num ato fiscalizatório, envia os agentes sanitários para inspeção em vários
açougues da cidade, quando um dos fiscais, responsável pela fiscalização no açougue Boi da
Morte, destrói todos os pacotes de carnes encontrados no estabelecimento, alegando que, pela
quantidade grande de produtos, não deu para separar as carnes vencidas das que estavam
dentro da validade. Conceituando o poder de polícia, avalie a conduta do fiscal, mostrando o
direito do dono do estabelecimento comercial, em razão do ocorrido.
Resposta Padrão – Questão 1
A questão trabalha com o conceito de poder de polícia atribuído à Administração Pública. O
candidato deve explicitar, inicialmente, o conceito de poder de polícia a fim de enquadrar
juridicamente o fato trazido na questão. Deve o candidato expor que se trata de um poder
discricionário, porém, não arbitrário, indicando sua característica de autoexecutoriedade.
Por não se tratar de um poder arbitrário, deve o candidato expor que a conduta do fiscal em
destruir os produtos que ainda estavam dentro do prazo de validade extrapolou os limites da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Por último, o candidato deve indicar que o dono do estabelecimento comercial deverá ajuizar
uma ação judicial com o objetivo de postular o pagamento pelos prejuízos materiais de todos
os produtos destruídos que se encontravam dentro do prazo de validade.
Distribuição dos Pontos – Questão 1
Fundamentação Jurídica – FJ:
Item
Conceito do poder de polícia
Características de discricionariedade e autoexecutoriedade
Indicação do procedimento a ser seguido pelo dono do estabelecimento
Objetividade da Argumentação – OA:
Item
Fundamentação da resposta de forma concisa e ordenada
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Questão 2
Os serviços públicos podem ser prestados pelo Estado de forma indireta, mediante contrato de
concessão e permissão. Levando em consideração tal premissa, conceitue serviços públicos,
apontando as principais diferenças entre concessão e permissão.
Resposta Padrão – Questão 2
A questão trabalha com o conceito de serviços públicos, devendo o candidato citar que os
serviços públicos estão previstos no texto constitucional, pontuando os critérios que levam à
formação de seu conceito: critério subjetivo ou orgânico: que será serviço público toda
atividade prestada por órgãos ou entidades da administração pública, dando ênfase em quem
exerce ou presta a atividade; critério material: as atividades de alta relevância para a sociedade
serão consideradas serviços públicos independentemente de quem as preste, dando ênfase à
atividade prestada e não a quem exerça; critério formal: é serviço público toda atividade que se
submeta ao regime jurídico de direito público, no qual haja lei expressando o que é
determinado serviço público.
O candidato deverá apontar as diferenças entre concessão e permissão da prestação de
serviços públicos, como: 1) na concessão a modalidade de licitação adotada é a concorrência,
já na permissão não há definição de modalidade licitatória, podendo utilizar qualquer
modalidade, desde que cabível; 2) o delegatário na concessão é pessoa jurídica ou consórcios
de empresas, na permissão poderá ser pessoa física ou jurídica; 3) não há precariedade na
concessão, diferentemente da permissão que é a título precário; 4) na concessão não é cabível
revogação do contrato, já para a permissão a lei prevê a revogabilidade unilateral do contrato
pelo poder concedente.
Distribuição dos Pontos – Questão 2
Fundamentação Jurídica – FJ:
Item
Conceito de serviços públicos
Diferenças entre concessão e permissão
Objetividade da Argumentação – OA:
Item
Fundamentação da resposta de forma concisa e ordenada
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