
ESPELHO DE CORREÇÃO QUESTÕES DISCURSIVAS

CONSIDERAÇÕES MENCIONADAS NO EDITAL SOBRE A CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA

12.3 A prova subjetiva II será composta por 05 (cinco) questões referentes aos conteúdos programáticos 

de Direito Administrativo, Controle Externo e Legislação Institucional e Direito Previdenciário, anexo 

deste Edital, e terá duração de 04 horas, incluído o tempo de transcrição do texto para folha da 

VERSÃO DEFINITIVA.

12.4 O candidato disporá de 45 (quarenta e cinco) linhas, no máximo, para elaborar a resposta de 

cada questão da prova subjetiva II, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 

fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 

máxima permitida para a elaboração de seu texto.

12.5 A prova subjetiva II terá o valor total de 100,00 pontos, sendo 20,00 pontos para cada questão. O 

candidato deverá obter 50,00 (cinquenta) pontos ou mais na prova subjetiva II para ser considerado 

aprovado na referida prova.

12.6 No  julgamento  da  prova  subjetiva  II,  a  Banca  Examinadora  apreciará  o  conhecimento  técnico-

científico sobre a matéria, bem como a adequada utilização do vernáculo. 

12.7 A prova subjetiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:

a) o atendimento ao tema proposto na questão e o conhecimento jurídico demonstrado;

b) a clareza de argumentação/senso crítico;

c) a seletividade de informação;

d) a utilização adequada da Língua Portuguesa;

12.8 O candidato terá sua prova subjetiva avaliada com nota 0 (zero) se:

a) não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, se manuscrever em letra ilegível ou se  

grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;

b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;

c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;

d) não apresentar as questões redigidas na VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco; 

e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, 

outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);

12.9 A correção  da  prova  subjetiva  será  realizada  por  uma  Banca  Examinadora,  a  qual  avaliará  os 

aspectos dispostos no subitem 12.7, atribuindo uma única nota para cada questão, sendo a nota 

total  da  prova  a  soma  das  notas  atribuídas  a  cada  questão  da  referida  prova,  conforme  as  

disposições contidas na Tabela 9.1 deste Edital.

Questão 01

Qual a natureza jurídica do ato de registro de aposentadoria realizado pelo Tribunal de Contas? 

Responda fundamentadamente apresentando as teorias existentes sobre o assunto.

Resposta: O candidato deveria responder à respeito da natureza jurídica (ato complexo ou ato composto) 

do ato de registro de aposentadoria realizado pelo Tribunal de Contas manifestando o entendimento do 
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Supremo Tribunal Federal (ato complexo) e sobre o posicionamento atual de alguns Tribunais de Contas e  

Ministério Público de Contas (ato composto), demonstrando boa fluência no texto, coerência e domínio do 

tema.

“O Supremo Tribunal Federal há muito entende que o ato de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se  

com o registro perante o Tribunal de Contas. (...) 

Este posicionamento foi amplamente adotado por esta Corte, que consolidou o entendimento de que a  

aposentadoria do servidor público, por ser tratar de ato complexo, só se perfaz com a sua confirmação pelo  

respectivo tribunal de contas. (... )Entretanto, o tema merece algumas reflexões, pois a solução adotada por  

esta Corte e pelo Excelso Pretório não traduz o Direito Administrativo moderno, que pugna pela observância  

dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da boa-fé. 

Em primeiro lugar, convida-se à reflexão sobre o conceito de ato complexo. 

A  classificação  proposta  por  Hely  Lopes  Meirelles,  seguida  por  toda  a  doutrina,  divide  os  atos  

administrativos  em simples,  compostos  e  complexos.  Eis  a  definição  que  interessa  para  o  exame do  

presente  caso:  Ato  complexo:  é  o  que se  forma pela  conjugação de vontades de  mais  de um órgão  

administrativo. O essencial, nesta categoria de atos, é o concurso de vontades de órgãos diferentes para a  

formação de um ato  único.(...)  O beneficiário,  com a concessão da aposentadoria  pela  Administração,  

afasta-se da atividade e passa a perceber proventos, tornando vago o cargo, nos termos do que dispõe o  

art. 33, VII, da Lei n. 8.112/90.

Esses efeitos são típicos do ato de afastamento, que se consolidam com a expressão da vontade de um  

único órgão, aquele que concede a aposentadoria. A produção de efeitos da concessão de aposentadoria  

realizada pela Administração permite concluir que não existe a conjugação de vontades para a formação de  

um ato único, mas sim duas decisões independentes e autônomas, quais sejam, o ato propriamente dito e  

seu  registro,  com o  consequente  controle  de  legalidade  pelo  Tribunal  de  Contas  competente.  Não se  

conjugam as vontades da Administração e do Tribunal de Contas para conceder a aposentadoria. São atos  

distintos e  praticados no manejo  de competências igualmente diversas,  na medida em que a primeira  

concede e o segundo controla sua legalidade. O professor Caio Tácito, no artigo publicado na RDA n. 53, p.  

216-222, com o título Revisão Administrativa de Atos Julgados pelos Tribunais de Contas, ressalta que o  

registro de aposentadoria é uma forma de controle de legalidade e não uma nova manifestação de vontade,  

necessária àformação do ato: Não há, no sentido jurídico estrito, aprovação do ato da administração, mas,  

apenas, forma de controle da legalidade do ato acabado, cuja executoriedade fica suspensa até que se  

opere o julgamento. (...) A vontade do Tribunal não integra o ato concessivo, que se consuma na esfera  

administrativa. A sua análise, circunscrita ao plano da legalidade e visando à garantia do erário, se realiza  

sobre o ato já praticado pela autoridade administrativa competente”. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso 

Especial no 1.047.524 – SC (2008/0078202-4)
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Questão 02 

A administração pode alterar o ato por ela emanado, após o envio do procedimento ao Tribunal de 

Contas? Responda fundamentadamente.

Resposta: À respeito da possibilidade de alteração por parte da Administração do ato por ela emanado 

quando este ato esteja sujeito a aprovação por parte do Tribunal de Contas, o candidato deveria responder 

a pergunta tratando sobre o poder de autotutela da Administração, mas esclarecendo qual o momento de 

consumação do ato administrativo de acordo com as teorias sobre a natureza jurídica do ato (complexo ou 

composto),  ficando  limitada  a  alteração  do  ato  emanado  de  acordo  com  a  natureza  jurídica  do  ato, 

demonstrando boa fluência no texto, coerência e domínio do tema.

Ao  proceder  ao  controle  da  legalidade,  compete  ao  Tribunal  de  Contas  apenas  constatar  se  aquele 

procedimento adequou-se à norma. Ao constatar ilegalidade, deve ordenar à autoridade competente que 

tome as devidas providências para regularização da matéria.

Ao  apreciar  a  legalidade  da  matéria,  o  Tribunal  de  Contas,  não  encontrando  irregularidade  aparente,  

procederá ao registro do ato, comunicando à autoridade interessada. 

Verificando, entretanto, desacerto, documentação incompleta, ausência de informação específica, assinará 

prazo  à  Administração  interessada,  por  meio  de  despacho,  em que  fará  constar  também o  nome do 

beneficiário  do  ato  sujeito  a  registro,  para  que  exerça  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  visando  à 

regularização da falha.

Em  relação  ao  poder  de  Autotutela  da  Administração,  a  lei,  hoje,  limita  no  tempo  o  direito  de  a  

Administração Pública anular os atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao administrado de boa-fé.

A  tese  de  que  o ato  de  aposentadoria  é  ato  complexo  passou a ser  utilizada  para  possibilitar  que  a 

Administração pudesse anular o ato de aposentadoria ainda não registrado pelo Tribunal de Contas, pois,  

por  ser  ato  complexo,  não  estaria  perfeito  antes  do registro,  o  que não daria  azo  ao  início  do  prazo  

decadencial da Administração para eliminar qualquer vício porventura existente.

Entretanto, ao adotar o ato sujeito a registro com natureza jurídica de ato composto, pelo fato do mesmo já  

produzir efeitos, após o mesmo ser encaminhado à verificação pelo Tribunal de Contas, resta vedado é ao 

administrador alterá-lo.

Esta é a linha adotada pelo Supremo Tribunal Federal: 

“Não pode o governador anular a aposentadoria, na dependência do seu registro, porque aberta a jurisdição 

do Tribunal de Contas, por força da própria Constituição, cumpre aguardar o pronunciamento desse órgão”.  

(Recurso Extraordinário no 68000/PR, T.1, rel. Ministro Amaral Santos).

No tocante ao ato registrado, a Administração possui o dever-poder de anular ato em face de ilegalidade 

manifesta.

Contudo,  em caso  de anulação  ou  revogação de ato  registrado,  é  de rigor  que,  antes,  se  aguarde  a 

manifestação do Tribunal de Contas para que os atos produzam efeitos. (posicionamento fundamentado no 
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artigo REGISTRO DE ATOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. autora  Cristina del Pilar Pinheiro Busquets. 

Doutora e Mestre em Direito do Estado pela PUC/SP. Assessora Técnico-Procuradora do TCE/SP).

Questão 03 

Em uma situação hipotética, o Tribunal de Contas do Estado do Pará proferiu decisão, em ato sujeito 

a  registro,  sobre  aposentadoria  de  servidor  público  estadual.  Vislumbrando  a  possibilidade  de 

anulação da decisão, quem terá legitimidade para interpor recurso? Qual o recurso cabível contra 

este tipo de decisão ? Qual o prazo para a interposição do recurso? Nesse caso, é possível atribuir 

efeito suspensivo ao recurso? 

Resposta: De acordo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, das decisões do 

Tribunal, poderão interpor recurso os responsáveis, os interessados, seus sucessores e o Ministério Público 

junto ao Tribunal.

Segundo  a  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Pará,  para  a  anulação  de  ato  de 

aposentadoria, o recurso cabível é o de Reexame.

O prazo recursal, nesse caso, é de 15 dias, que serão contados a partir da publicação da decisão no Diário  

Oficial do Estado ou no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal. Ao recurso de reexame será atribuído efeito 

suspensivo.

Questão 04 

Qual a composição do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará? Como é 

escolhido, quem nomeia e qual o tempo de mandato do Procurador-Chefe? Vagando o cargo de 

Procurador-Chefe, quem deverá assumir e por quanto tempo exercerá o mandato? 

Resposta: O  Ministério  Público  junto  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  compõe-se  de  quatro  (4) 

Procuradores e quatro (4) subprocuradores.

Os integrantes do órgão formarão lista tríplice, dentre os Procuradores, para a escolha do Procurador-Chefe 

que será nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois (2) anos, permitida uma recondução,  

por igual período.

Vagando o cargo de Procurador-Chefe, assumirá o Procurador mais antigo, ou, em caso de empate, o mais 

idoso, apenas para completar o mandato, findo o qual será elaborada a lista tríplice.

Questão 05 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 apresenta disciplina acerca dos Regimes Previdenciários 

possíveis de serem instituídos no Direito Brasileiro. Tendo em conta tal disciplina, discorra sobre os 

diferentes regimes previdenciários previstos na Constituição Federal,  abordando suas principais 

características delimitadas pelo texto constitucional.

Resposta: Espera-se  dos(as)  candidatos(as)  o  mais  amplo  conhecimento  acerca  dos  regimes  de 

previdência social previstos no ordenamento jurídico, de modo que possam identificar referidos regimes,  



ESPELHO DE CORREÇÃO QUESTÕES DISCURSIVAS

tecer  suas principais  características,  identificar  os seus operadores e destinatários,  bem como abordar 

temas inerentes aos mesmos. Deverá pelo menos ser tratado da existência do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) administrado pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, destinado aos trabalhadores 

da iniciativa privada, sejam empregados, autônomos, rurais, facultativos, comissionados, dentre outros e até 

mesmo os empregados públicos,  regidos pela CLT e aqueles servidores públicos cujo órgão ainda não 

tenha  instituído  seu  regime  próprio  de  previdência  social.  Também  deverá  ser  abordado  o  tema  dos 

Regimes  Próprios  de  Previdência  Social  instituído  pela  União,  Estados,  Municípios  e  Distrito  Federal,  

destinado aos servidores públicos efetivos, bem como deverá ser tratado da possibilidade de compensação 

entre os regimes. Ainda, deverá o candidato tratar dos Regimes de Previdência Complementar Privada, 

abordando  seu  caráter  facultativo  e  complementar,  identificando  as  sua  divisão  em  previdência 

complementar aberta e fechada, bem como tratar do tema da previdência complementar destinada aos 

servidores  públicos,  contribuições  dos  inativos,  ademais  de  outros  temas  pertinentes  ao  assunto  que 

envolvia a questão que poderão ser trazidos pelos(as) candidatos(as). 

Maringá, 18 de Fevereiro de 2.013.

AOCP – Concursos Públicos


