
 
 
  

 

 

 
 

ESPELHO DE CORREÇÃO: ASSISTENTE DA PROCURADORIA 
 
Conforme o referido Edital 003/2019, para a correção do PARECER serão considerados os 
seguintes itens:  
 
8.34 - Para a função de Assistente da Procuradoria será realizada uma Prova Escrita na forma de um 
Parecer, com assunto relacionado ao conteúdo programático.  
8.35 - Serão corrigidas as provas até a 30ª (trinta) posição mais empates, da classificação geral da lista 
de ampla concorrência. 
 8.36 - Serão corrigidas as provas até a 5ª (quinta) posição mais empates, da classificação geral da lista 
de pessoas portadoras de deficiência.  
8.37 - Será considerado para aprovação e classificação final a média final entre as notas da prova objetiva 
e prova escrita prática (parecer). 
 8.38 - O candidato que não atingir a colocação determinada acima não terá o parecer corrigido, e será 
excluído do Processo Seletivo.  
8.39 - A prova deverá ser realizada sem qualquer tipo de consulta (livros, legislação, notas, impressos, ou 
qualquer outro meio de consulta).  
8.40 - O texto definitivo deve ser redigido preferencialmente de caneta esferográfica de tinta preta, e 
obrigatoriamente  
em material transparente em local a ser indicado. Somente será corrigido o que constar na folha do texto 
definitivo, sendo desconsiderados todos os campos para rascunho para efeito de avaliação. A Banca 
examinadora somente terá acesso aos textos definitivos escaneados, sem qualquer espaço para 
anotação de nome, número de inscrição ou qualquer dado que possa identificar o candidato. 
 8.41 - Será atribuída a nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, o candidato deverá obter nota igual ou 
superior a 50 (cinquenta) pontos no total para ser habilitado no parecer, que será avaliada conforme 
segue:  
a) Domínio técnico sobre o assunto abordado: 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos;  
b) Uso adequado da norma-padrão da Língua Portuguesa: 0 (zero) a 20 (vinte) pontos;  
c) Fluência e coerência da exposição das ideias: 0 (zero) a 20 (vinte) pontos;  
d) Precisão na linguagem jurídica: 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.  
8.41- Será atribuída nota 0 (zero) ao parecer quando:  
a) Fugir a proposta apresentada;  
b) Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras 
soltas em forma de verso ou de outras formas);  
c) For assinada ou rubricada fora do local apropriado;  
d) Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;  
e) For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade no campo definitivo; 
 f) Estiver em branco; 
 g) Apresentar letra ilegível.  
8.42 - A resposta deverá conter no mínimo 40 (quarenta) linhas e no máximo 60 (sessenta) linhas.  
8.43 - O candidato que não obtiverem a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos será automaticamente 
excluído do Processo Seletivo.  

 

TEMA DO PARECER 

 
Manuel dos Santos Silva ajuizou ação indenizatória em face do Município ABC, em razão de 

graves problemas de saneamento, ocasionados por obra de reconstrução incompleta que provocou 
vazamentos no esgoto da rua em que reside. A obra foi executada pela empresa Reparos LTDA, 
concessionária de serviço público contratada pelo município e responsável pela manutenção das redes 
de saneamento da cidade. O autor aduz que a questão não foi solucionada, mesmo após o protocolo de 
dois procedimentos administrativos, não restando outra alternativa senão contratar serviço 
especializado de um mestre de obras, motivo pelo qual dispendeu o valor de R$1.000,00 (mil reais), 
pelo material utilizado e pela remuneração da mão-de-obra.  

A partir do caso hipotético acima descrito, a pedido do Município ABC, elabore um parecer 
jurídico que forneça informações técnicas acerca do caso, com opiniões ou declarações jurídicas 
fundamentadas em bases legais, doutrinárias e jurisprudenciais. 

 
OBSERVAÇÃO: SE NECESSÁRIO IDENTIFIQUE-SE COMO 

“PROCURADOR XY/ OAB: 1234” 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
  

 

 

RESPOSTA: 
 
Resumo dos pontos a serem abordados: 
 
 
(1) responsabilidade objetiva do Estado (teoria do risco administrativo); 
(2) ilegitimidade passiva (responsabilidade da concessionária); 
(3) nexo de causalidade; 
(4) omissão específica e genérica;  

 
Trata-se de consulta formulada pelo Município ABC acerca da viabilidade de sua 

responsabilização por perdas e danos diante da demanda de Manuel dos Santos Silva, que dispendeu 
valores em virtude da falta do serviço de saneamento pela empresa concessionária Reparos LTDA, 
ocasionando vazamentos na rua em que o autor reside. 

A consulta exige a compreensão do instituto da responsabilidade do Estado diante da concessão 
de serviço público. No Brasil, adota-se, via de regra, a teoria da responsabilidade objetiva, precisamente 
por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, 
porque parte da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente. 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a concessão de serviço público, como o próprio 
nome indica, tem por objeto a execução de um serviço público em sua integralidade, com todo o complexo 
de atividades materiais a ele inerente, como ocorre no caso em questão, no qual a empresa Reparos 
LTDA é responsável pela manutenção das redes de saneamento da cidade. A responsabilidade do 
concessionário por prejuízos causados a terceiros, em decorrência da execução de serviço público, é 
objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição vigente, que estendeu a responsabilidade objetiva 
às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços público. O poder concedente, no caso, o 
Município ABC, responde subsidiariamente, em caso de insuficiência de bens da concessionária; mas 
essa responsabilidade subsidiária somente se aplica em relação aos prejuízos decorrentes da execução 
do serviço público. Eventualmente, pode haver responsabilidade solidária, por má escolha da 
concessionária ou omissão quanto ao dever de fiscalização. Portanto, a priori, há um erro quanto à 
legitimidade passiva na demanda, devendo o Município ABC ser substituído pela empresa Reparos LTDA. 

Além disso, trata-se de um caso de omissão da prestadora de serviço (não fazer o que deveria 
ser feito), de modo que é necessário analisar se existe o nexo de causalidade. Grande parte da doutrina 
administrativista, capitaneada por Celso Antônio Bandeira de Mello, sustenta ser restrita a aplicação do 
art. 37, §6º, CF à responsabilidade por ação do Poder Público, sendo subjetiva a responsabilidade da 
Administração sempre que o dano decorrer de uma omissão do Estado. De acordo com o referido autor, 
nos casos de omissão, o Estado não agiu, razão pela qual não é o causador do dano, não restando 
obrigado a indenizar os prejuízos, podendo responder, contudo, subjetivamente, com base na culpa 
anônima ou falta do serviço. 

Ao que se depreende da análise dos julgados mais recentes do Supremo, a Corte adota a 
diferenciação entre omissão específica e genérica, aplicando a responsabilização objetiva do Estado, nos 
moldes do art. 37, §6º, da CF, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a 
sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica). 

No caso em questão, existe uma omissão genérica, de forma que a inação do Estado não se 
apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar 
que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano. De acordo com Carvalho Filho, a falta do 
serviço pode consumar-se de três maneiras: a inexistência do serviço, o mau funcionamento do serviço ou 
o retardamento do serviço. Em qualquer dessas formas, a falta do serviço implica o reconhecimento da 
existência de culpa, ainda que atribuída ao serviço da Administração. 

 Portanto, diante do exposto, conclui-se que deverá constar no polo passivo da demanda a 
concessionária de serviço público, pois ela responde pelos danos causados a terceiros, conforme definido 
no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ainda, comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a 
omissão do ente público (nesse caso, da concessionária), emerge o dever de indenização ao lesado, pela 
simples falta do serviço. 

 
 
 
 
 

Tupã, 09 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

DÉDALUS CONCURSOS 


