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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSOS PÚBLICOS N° 01/2018  
 

ESPELHO PROVA DISCURSIVA 
PROCURADOR 

GRUPO I 

QUESTÃO 01  

ITEM – A SELETIVIDADE DE INFORMAÇÃO (CONTEÚDO) NOTA 

Critérios: 
1 – Insuficiente (conceitos superficiais, sem qualquer exemplo, incompletude); 
2 – Ruim (conceitos superficiais, exemplos apresentados, incompletude); 
3 – Regular (conceitos bons ou regulares, exemplos suficientes, incompletude); 
4 – Bom (conceitos bons, exemplos bons, incompletude pontual); 
5 – Excelente (conceitos bons, exemplos bons, completude da resposta). 
 
O chamado duty to mitigate the loss, impõe ao credor o dever de mitigar, reduzir, o próprio prejuízo, 
evitando o agravamento de sua situação. A “tu quoque”, por sua vez, compreende o instituto pelo qual o 
contratante, que violou norma jurídica, se vê impedido de se aproveitar dessa situação criada pelo ilícito 
praticado, sob pena de caracterização de abuso de direito. O “venire contra factum proprium” veda o 
comportamento contraditório, violando confiança legítima da parte contrária. Corporifica-se, por 
exemplo, nas figuras da “supressio” (perda ou supressão de determinada faculdade jurídica pelo decurso 
do tempo) e da “surrectio” (surgimento de uma situação de vantagem para alguém em virtude do não 
exercício por outrem de um determinado direito), que geram confiança legítima de que determinada 
faculdade não mais seria exercida. Por fim, o termo ato emulativo é empregado para designar atos 
praticados com o intuito de fraudar terceiros, excedendo o exercício regular do direito, fixado por seu 
fundamento axiológico, implicando em uma prática em desconformidade com o sentido teleológico em 
que fundado o direito subjetivo. A boa-fé processual assume, no plano processual, papel norteador das 
condutas daqueles que participam do processo (arts. 80 e 81, NCPC), vinculados a um dever de lealdade 
e cooperação (art. 8º, NCPC). Nesta toada, o art. 6º, NCPC estabelece que “todos os sujeitos do 
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 
efetiva”, o que implica na corresponsabilidade dos agentes do processo, cujos limites tangenciam a 
natureza da atuação de cada uma das partes. Violados tais deveres, na fase de conhecimento, tem-se a 
litigância de má-fé (art. 80, NCPC), que apresenta rol é taxativo, e cujas sanções podem alcançar autor, 
réu e terceiros intervenientes (art. 79, NCPC). Na fase de execução, é possível a caracterização de ato 
atentatório à dignidade da jurisdição, quando verificadas as hipóteses do art. 774, NCPC. Também, 
veda-se a chamada “nulidade de algibeira”, que compreende aquela que se dá quando a parte 
permanece em silêncio, no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em 
momento posterior, mais conveniente para si. (Exemplos dados foram considerados individualmente, de 
acordo com a adequação às figuras indicadas). 
 

5,0 

QUESTÃO 02 

ITEM – A SELETIVIDADE DE INFORMAÇÃO (CONTEÚDO) NOTA 

 
1) Possibilidade de Averbação. Princípio da Comutatividade (1,5); 
2) Necessidade de ingresso com justificação administrativa ou judicial, no INSS (1,0); 
3) Formação da Certidão de Tempo de Contribuição pelo INSS para averbar no serviço público no 
instituto competente (1,0); 
4) Necessidade de indenização do Tempo de Serviço Rural anterior à 1988, cfe entendimento do STF, 
TCU, TNU (1,5). 
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QUESTÃO 03 

ITEM – A SELETIVIDADE DE INFORMAÇÃO (CONTEÚDO) NOTA 

 
O examinado deve esclarecer que a fonte material é oriunda de fatores sociais ou econômicos, ou seja, 
fatores que influenciam na criação de norma jurídica. 
Já a Fonte formal, é a movimentação em razão de fonte material, conferem caráter positivo à norma.   
As fontes formais autônomas emergem da vontade dos sujeitos da relação. Ex: contrato de trabalho, 
acordo e/ou convenção coletiva. 
As fontes formais heterônomas emanam do Estado. Ex: constituição, leis em geral, decretos. 
Quanto à hierarquia, o examinado deve destacar esta surgiria quando a validade de determinada norma 
dependesse de outra, e que a Constituição Federal se encontra no ápice da hierarquia das normas 
jurídicas, pois é a que confere fundamento e eficácia a todas as demais regras existentes no país. 
 

5,0 

PARECER 

ITEM – A SELETIVIDADE DE INFORMAÇÃO (CONTEÚDO) NOTA 

 
Critérios: 
2 – Insuficiente (abordagens superficiais, sem conhecimento da legislação e jurisprudência, 
incompletude); 
4 – Ruim (abordagem superficial, conhecimento superficial da legislação e jurisprudência, 
incompletude); 
6 – Regular (abordagem boa ou regular, conhecimento suficiente da legislação e jurisprudência, 
incompletude); 
8 – Bom (abordagem boa, conhecimento da legislação e jurisprudência bons, incompletude pontual); 
10 – Excelente (abordagem boa, conhecimento e manejo pleno da legislação e jurisprudência, 
completude da resposta). 
 

MODELO DE RESPOSTA ESPERADA 
 
Parecer n. : XX 
Interessado: Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
Assunto: Responsabilidade civil. Publicações caluniosas e difamatórias.  
 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INVERÍDICAS 
EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CALÚNIA DIRIGIDA AO 
EXMO. PRESIDENTE DA ALRS. DIFAMAÇÃO DA ALRS. Responsabilidade civil objetiva do 
veículo de comunicação e subjetiva do jornalista. Possibilidade de reparação civil em 
relação à calúnia dirigida ao Exmo. Senhor Presidente da ALRS. Impossibilidade de 
pessoa jurídica de direito público sofrer dano moral. Irresponsabilidade dos provedores 
de internet e de pesquisa à luz do marco civil da internet. Responsabilidade do provedor 
de conteúdo (veículo de comunicação online) por comentários prejorativos. Precedentes. 
 
 

RELATÓRIO 
 
Trata-se de consulta formulada pelo Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul, encaminhada a esta Procuradoria, noticiando a publicação de fatos 
inverídicos (caluniosos) dirigidos à pessoa do Consulente, e difamatórios em relação a esta Casa 
Legislativa, consistentes na suposta prática de crime de corrupção passiva, atrelada à reforma realizada 
no prédio da instituição, além de imputar ao mesmo agente público uma série de irregularidades. 

Assevera que referidas matérias foram veiculadas por meio físico e eletrônico, estando 
disponíveis para consulta em provedores de pesquisa, constando, inclusive, diversos comentários 
pejorativos, dirigidos à Instituição e à figura do Presidente. 

Formula, então, os seguintes questionamentos: 
A) É possível a responsabilização civil do jornalista, do veículo e dos provedores que 

indexaram a notícia na internet quanto à calúnia promovida em face do Presidente e da difamação 
contra a própria Assembleia Legislativa? 

B) Na fixação do valor da indenização por danos morais, quais critérios devem ser 
veiculados para fins de sua quantificação? 

C) No site do veículo de comunicação, em que reproduzida a notícia do jornal, suponha-se 
que foram veiculados, por usuários, diversos comentários pejorativos, dirigidos à Instituição e à figura 
do Presidente. Tais comentários ensejam responsabilidade objetiva do provedor de conteúdo? 

É o relatório. 
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FUNDAMENTAÇÃO 
 
A Constituição Federal prevê em seu art. 5º, X, da CF, a inviolabilidade da honra e da 

imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação. Trata-se, portanto, de norma de responsabilização civil pelo ilícito perpetrado. 

O Código Civil, em seu art. 186, estabelece que, aquele que por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito. O art. 187, do mesmo Código, equipara ao ato ilícito o exercício de direito em 
manifesto excesso dos limites impostos por seus fins econômicos ou sociais, bem como pela boa-fé ou 
bons costumes. Tem-se, aqui, fixadas as premissas da responsabilização civil que, segundo doutrina 
majoritária, compreendem a conduta, o dano, o nexo de causalidade direto e imediato (art. 403, CC) e a 
culpa do agente que, uma vez verificadas, dão origem ao dever de reparação (art. 927, CC). 

Feitas estas considerações, e considerando que restaram provadas categoricamente 
inverídicas as acusações, resta evidente a conduta culposa do jornalista, que não verificou seu teor 
previamente à publicação, ônus que lhe competia na medida em que a liberdade de informação deve 
estar atrelada ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar 
e informar a opinião pública, não encontrando amparo a calúnia e a difamação no disposto no art. 5º, 
IX, CF, que prevê a liberdade de expressão e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença prévia, notadamente diante de um juízo proporcionalidade e ponderação. 

Desta sorte, pela publicação, responde objetivamente o veículo de comunicação, nos 
termos do art. 932, III, CC, sequer tendo se acautelado de buscar fontes fidedignas em sua atividade 
investigativa, ou promovido a oitiva dos acusados (REsp 1297567 / RJ), além de deter completa 
gerência sobre as matérias que veicula, pois lhe é imposto o dever de fiscalização que o veículo deve 
exercer em relação à veracidade das matérias que veicula (REsp 896.635), garantido um compromisso 
ético com a informação verossímil, o que pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente 
precisas (REsp 680.794). 

Além disso, os mesmos deveres de veracidade ou de cautela são impostos ao jornalista, 
que responde subjetivamente, pelo ilícito (art. 186, CC), o que se verifica na medida em que não 
diligenciou no sentido de investigar a efetiva comissão delitiva pelo Exmo. Senhor Presidente desta Casa 
Legislativa. 

Portanto, não há dúvida de que tanto o jornalista como o veículo de comunicação 
respondem solidariamente pelo dano (art. 932, III c/c art. 942, parágrafo único, ambos do CC). 

A jurisprudência do STF já entendeu ser possível a titularização de direitos fundamentais 
por pessoas jurídicas de direito público (MS 21.239 e MI 725). 

Todavia, há de se ressaltar que, apesar de a teoria da responsabilidade civil admitir que a 
pessoa jurídica experimente lesão ao seu patrimônio moral, calcada na violação de sua honra objetiva, 
consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à 
credibilidade no tráfego comercial (Súmula 227 do STJ), enquanto o STJ, em decisão mais recente, fixou 
tese no sentido de que a consagração dos direitos fundamentais partiu da necessidade de proteger a 
esfera de direitos individuais da pessoa humana de arbitrariedades perpetradas pelo Estado.  
Consequentemente, os direitos fundamentais do Estado estariam limitados a prerrogativas processuais 
ou relacionados com a proteção de sua autonomia (nos limites das decisões até então adotadas pelo 
STF), prerrogativas e competências, oponíveis a próprio Estado, não ao particular. (Aqui foram 
admitidas as duas correntes: a do STF de forma irrestrita e do STJ que limita a aplicação. 
Contudo, candidato deveria ter assinalado a existência de ambas). 

Assim, tão somente caberia responsabilização civil do veículo de comunicação e do 
jornalista em razão da ofensa à pessoa do Exmo. Senhor Presidente, não daquelas relacionadas à Casa 
Legislativa. 

No que concerne aos provedores de pesquisa, não há possibilidade de controle da 
veracidade das informações veiculadas em sites por eles indexados, não detendo o controle da ação e, 
portanto, não podendo ser responsabilizados por sua propagação.  

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a 
responsabilidade dos provedores de conteúdo de internet em geral depende da existência ou não do 
controle editorial do material disponibilizado na rede (AgInt no REsp 1647548 / MT). 

Na fixação da indenização eventualmente pleiteada o STJ tem adotado método bifásico 
que, inicialmente, considerando o interesse jurídico lesado e com base em grupo de precedentes que 
apreciaram casos semelhantes, fixa um ponto de partida para a indenização e, em um segundo 
momento, analisa as circunstâncias do caso para fixação definitiva do quantum debeatur, 
fundamentalmente em observância aos arts. 944 e 953, caput e parágrafo único, CC. 

O arbitramento, assim, se dá caso a caso, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios 
sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, 
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja 
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enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro lado, haja efetiva compensação 
pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado (REsp 1374284 / MG). 

Por fim, o veículo de comunicação (provedor de conteúdo online), ao possibilitar que os 
usuários externem livremente suas opiniões, deve ter o cuidado de propiciar meios para que se possa 
identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria 
certa e determinada, atendendo, assim, ao comando inscrito no art. 5º, IV, CF. 

Sob a ótica da diligência média que se espera do veículo, deve este adotar as providências 
que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a 
individualização dos usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa in omittendo, 
conforme precedentes do STJ (REsp 1192208 / MG), não objetiva. 

Destarte, agindo com culpa, o veículo (provedor de conteúdo) é responsável também pelos 
comentários pejorativos anônimos veiculados, devendo fornecer meios de identificação daqueles que 
promoveram comentários identificados para eventual manejo de ações individuais, caso seja de 
interesse de Vossa Excelência. 

 
CONCLUSÃO 
 
Pelo exposto, responde-se à consulta formulada por Vossa Excelência, objetivamente, nos 

seguintes termos: 
 
a) É possível a responsabilização do veículo de comunicação e do jornalista quanto às 

calúnias dirigidas a Vossa Excelência; 
b) Há dissenso jurisprudencial quanto à possibilidade de ofensa à moral objetiva ser 

titularizada por ente público, predominando na jurisprudência do STJ entendimento 
desfavorável aos termos da consulta; 

c) Não cabe responsabilização civil dos provedores de pesquisa que indexaram a notícia; 
d) A fixação da indenização por danos morais observa, segundo entendimento 

predominante no STJ, método bifásico, contemplando cotejo com precedentes similares 
ao analisado, variável de acordo com aspectos circunstanciais, sendo quantificada à luz 
de critérios de proporcionalidade; 

e) É possível a responsabilização do provedor de conteúdo (veículo de comunicação) 
quanto aos comentários pejorativos anônimos veiculados em seu sítio na internet. 

 
Sugere-se, assim, a propositura de ação em face do veículo (físico e sítio na internet), para 

promover a retratação, retirada da notícia do ar, inclusive com pedido liminar; oferecimento de direito 
de resposta (in natura) além de buscar a indenização pelo dano moral sofrido. 

É o parecer que submeto para apreciação. 
Porto Alegre, data. 
Procurador 

 

GRUPO II 

QUESTÃO 01  

ITEM – A SELETIVIDADE DE INFORMAÇÃO (CONTEÚDO) NOTA 

 
Por muito tempo prevaleceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal a inoponibilidade de direito 
adquirido frente a Constituição Federal ou a emendas Constitucionais. 
 
No entanto, como nossa Carta magna prevê os direitos e garantias individuais no rol das cláusulas 
pétreas, hoje há um forte entendimento doutrinário de que uma emenda constitucional não poderia 
afrontar o direito adquirido, uma vez que o poder de emenda constitucional é subordinado aos limites 
matérias fixados pelo constituinte originário que estabeleceu no artigo 60, § 4º, inc. IV os direitos e 
garantias individuais e entre eles o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ( art. 5º, 
XXXVI) como cláusula pétrea e eventual emenda constitucional que viesse ofender tais garantias 
padeceria do vício de inconstitucionalidade e assim impediria que novas normas decorrentes de 
emendas constitucionais afetassem direito subjetivos já adquiridos pelos cidadãos. 
 
Observe-se que há doutrina no sentido de inoponibilidade do direito adquirido contra novas emendas 
constitucionais, Joaquim Barbosa, Daniel Sarmentos entre outros, com base na prevalência do interesse 
público sobre o direito privado. 
 
O Supremo Tribunal Federal ainda não abordou especificamente o tema de forma direta, somente no 
caso da ADI 3105-8 ratificou a tese a muito consolidada de que não há direito adquirido a regime 
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jurídico, entre outros casos semelhantes. Por exemplo no julgamento do MS 27.565, o STF firmou 
posicionamento de que o servidor não tem direito adquirido a regime anterior de remuneração, mas sim 
tem direito a irredutibilidade de vencimentos. 
 
Existem julgados do STF referentes a precatórios que indicam nesse sentido de que a emenda estaria 
ofendendo direito adquirido e a coisa julgada, ADI/MC 2.356 e ADIs 4357 e 4425 estas últimas que 
trataram do regime de precatório introduzido pela EC nº 62/2009. 
 
Como se verifica o tema é complexo e como não há direito absoluto, necessária a devida ponderação e 
razoabilidade sistemática dos interesses envolvidos para a solução da causa. 
 

QUESTÃO 02 

ITEM – A SELETIVIDADE DE INFORMAÇÃO (CONTEÚDO) NOTA 

Segundo estabelece o artigo 1º, inciso I, alínea e, da LC 64/1990, são crimes que determinam a 
inelegibilidade os seguintes: 
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; 
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que 
regula a falência; 
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação 
para o exercício de função pública; 
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 
8. de redução à condição análoga à de escravo; 
9. contra a vida e a dignidade sexual; e 
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; 
 
Observe-se, por derradeiro, que todos foram incluídos pela lei Complementar nº 135 de 2010.  
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QUESTÃO 03 

ITEM – A SELETIVIDADE DE INFORMAÇÃO (CONTEÚDO) NOTA 

  
A Lei nº 8.427/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional identifica, em especial, três atos caracterizados como de improbidade 
administrativa: (a) que importam enriquecimento ilícito, (b) que causam prejuízo ao Erário e (c) atentam 
contra os princípios da Administração Pública. 
De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial ao elemento subjetivo exigido para a 
caracterização destes atos como de improbidade administrativa são a culpa e o dolo, ou seja, se houve o 
mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto. Considerado que 
apenas o artigo 10 desta Lei, que trata do prejuízo ao Erário faz referência expressa a ação ou omissão 
“dolosa ou culposa”, neste tipo normativo estes serão os dois elementos subjetivos possíveis. Nas duas 
outras hipóteses previstas nos artigos 9º e 11 desta Lei, dispondo respectivamente sobre atos que 
importem enriquecimento ilícito ou que atentem contra os princípios da Administração Pública exige-se a 
comprovação do dolo, entendido como a conduta conscientemente direcionada a obtenção do resultado 
sancionado pela norma em questão. 
 

5,0 

PARECER 

ITEM – A SELETIVIDADE DE INFORMAÇÃO (CONTEÚDO) NOTA 

 
MODELO DE RESPOSTA ESPERADA 

 
Ementa: Aposentadoria Concessão. Ato Jurídico Administrativo Complexo. Revisão do Ato. 
Poder-dever da Administração revisão anulação de atos Eivados de Ilegalidade. Art. 53 e 53 
da Lei 9784/99. Súmulas 346 e 473 do STF. Legitimação do Tribunal de Contas para 
apreciação da regularidade do ato de aposentadoria. Prazo Decadencial ou não para revisão 
do Ato.  
 
Relatório: 
 
Trata-se de consulta com objetivo de analisar a possibilidade de revisão de ato de aposentadoria de 
servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul que ocorreu em 26 de fevereiro de 
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2010 e agora em 13 de dezembro de 2017, em face de decisão do Tribunal de Contas do Estado, após 
processo administrativo apontou ilegalidade em parcela reconhecida ilegalmente e determinou a 
imediata cassação da mesma.    
 
É suscintamente o relatório: 
 
Do Direito: 
 
Como é consabido por todos, ainda que possa haver orientação doutrinaria em contrário, o ato de 
aposentadoria é complexo e só deve se perfectibilizar após a apreciação de legalidade dos respectivos 
Tribunais de Contas, na esfera federal inc. III art. 71 da Constituição Federal e como regra espelhada no 
caso do Estado do Rio Grande do Sul, no caput do artigo 70, da Constituição Estadual. Assim legitima a 
atuação do Tribunal de Contas na análise da legalidade do ato de aposentação. 
 
Observe-se que nos termos do artigo 53 e 54 da Lei 9784/99, bem como da orientação das súmulas 346 
e 473 do STF é poder-dever da administração a revisão de seus atos tidos como ilegais. Súmula 
473/STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." 
 
Observe-se assim que não há espaço para alegação de direito adquirido ou ato jurídico perfeito e 
acabado quando estiverem presentes este pressuposto de ilegalidade. Nesse sentido o STF já decidiu 
reiteradamente: 
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA: 
SUA ABSORÇÃO, POR LEI QUE MAJOROU VENCIMENTOS: INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO 
ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TRIBUNAL DE CONTAS: 
JULGAMENTO DA LEGALIDADE DE APOSENTADORIAS: CONTRADITÓRIO. 
I. Gratificação incorporada, por força de lei. Sua absorção, por lei posterior que 
majorou vencimentos: inexistência de ofensa aos princípios do direito adquirido ou da irredutibilidade de 
vencimentos, na forma da jurisprudência do STF. 
II. Precedentes do STF. 
III. O Tribunal de Contas, no julgamento da legalidade de concessão de aposentadoria, 
exercita o controle externo que lhe atribui a Constituição, no qual não esta jungido a um 
processo contraditório ou contestatório. 
IV. Mandado de Segurança indeferido.” (grifamos) 
No mesmo sentido o MS 24859, mesmo Relator, DJ de 27.08.04: 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. T.C.U.: JULGAMENTO DA LEGALIDADE: 
CONTRADITÓRIO. PENSÃO: DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
. I – O Tribunal de Contas, no julgamento da legalidade de concessão de aposentadoria ou pensão, 
exercita o controle externo que lhe atribui a Constituição Federal, art. 71, III, no qual não 
está jungindo a um processo contraditório ou contestatório. Precedentes do STF.  
II. – Inaplicabilidade, no caso, da decadência do art. 54 da Lei 9.784/99. 
III. – Concessão da pensão julgada ilegal pelo TCU, por isso que, à data do óbito do instituidor, a 
Impetrante não era sua dependente econômica. 
IV. – M.S. indeferido. 
Quanto ao não-cabimento do contraditório em casos como o de que se trata, é ainda oportuno lembrar 
as palavras do Ministro Sepúlveda Pertence no RE 163301/AM, que dão a exata dimensão do 
entendimento daquela Corte e do Ministério Público Federal a esse respeito, verbis: 
“É de recordar que a eficácia da segurança concedida neste caso foi suspensa por decisão do Ministro 
Sydney Sanches, na presidência do Tribunal. Para fazê-lo, acolheu S. Exa. O requerimento do il. 
Procurador-Geral Aristides Junqueira, no ponto, assim fundado - AgSS 514, RTJ 150/403: 
‘(...) No tocante aos atos do Tribunal de Contas que anularam atos de concessão pendentes 
de registro, não parece razoável cogitar-se de inobservância do contraditório, vez que se 
trata aqui de procedimento unilateral do Tribunal de Contas na apreciação da legalidade, 
sem necessidade de intervenção do interessado. Por último, a existência de direito 
adquirido é inteiramente dependente, subordinada à questão prévia em torno da 
legalidade ou ilegalidade dos atos de aposentadoria. A proteção ao direito adquirido não acoberta a 
aquisição ilegítima de aposentadorias, assim declarada pelo Tribunal de Contas, porque os atos nulos 
são insuscetíveis de gerar direitos individuais.’ 
O Plenário, unânime, manteve decisão. O Relator, anotou com precisão o em. Ministro Octavio Gallotti – 
RTJ 150/402, 407: 
‘Considerar que o Tribunal de Contas, quer no exercício da atividade administrativa de rever 
os atos de seu Presidente, quer no desempenho da 
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competência constitucional para o julgamento da legalidade da concessão de 
aposentadorias (ou ainda na aferição da regularidade de outras despesas), esteja jungido a 
um processo contraditório ou contencioso, é submeter o controle externo, a cargo daquela 
Corte, a um enfraquecimento absolutamente incompatível com o papel que vem sendo 
historicamente desempenhado pela Instituição desde os albores da República.’” (grifamos) 
Destarte, não fosse essa a interpretação prevalente, ter-se-ia inviabilizado o exercício das atividades 
desta Corte de Contas, pois não é razoável conceber que o TCU, ao verificar irregularidades na 
área de pessoal, por ocasião de auditorias, promova a citação de centenas ou milhares de 
servidores. Sendo assim, não se pode afirmar que o ato do TCU que reputou ilegal a concessão de 
aposentadoria da autora seja arbitrário diante do não-oferecimento de oportunidade de apresentação de 
defesa. Como exposto, por se tratar o exame da legalidade por parte do TCU de fase necessária à 
constituição e ao registro do ato de concessão de aposentadoria ou de suas alterações posteriores, não 
há que se cogitar em um processo contraditório a pressupor a existência de litigantes. 
Importa deixar assente que a tese acima sustentada se refere à primeira apreciação da 
legalidade dos atos de aposentadoria por parte do TCU, não se tratando de cassação ou 
revisão de aposentadoria já julgada e registrada pelo TCU, em relação às quais o STF vem 
decidindo pela necessidade do contraditório e da ampla defesa, como é o caso dos MS-
24.268 e MS-24.790, não sendo este o caso dos presentes autos. 
 
No entanto, há uma questão fundamental que se aplica ao caso em tela que é a questão do prazo 
decadencial, previsto na própria lei do processo administrativo e que antes mesmo desta em face do 
princípio da boa-fé se adotava o prazo de cinco anos em face da norma que regula a de prescrição dos 
atos contra a administração pública, Decreto 20.910/32, conforme orientação do douto Juspublicista 
Almiro do Couto e Silva, ainda que o entendimento jurisprudencial se estabelece a partir da vigência da 
Lei 9784/99. 
 
Mas no caso a questão fulcral envolve a verificação da ocorrência ou não da decadência administrativa 
para a revisão do ato. 
 
Em recentíssimo julgamento no STF o Ministro Luiz Edson Fachin em caso envolvendo a revisão de 
benefícios previdenciários de pensão por morte titularizados por filhas de servidores públicos civis, 
instituídos com base no art. 5º, II, parágrafo único, da Lei n.º 3.373/1958. 
 
Assim expressamente reconheceu que a questão é tema de repercussão geral e ainda não está 
totalmente definida, muito embora ele entenda pela ocorrência de decadência e coisa julgada 
administrativa, nos seguintes termos: 
 
“(...) 
 
A respeito do prazo para a revisão do ato de concessão de benefícios previdenciários a servidor 
público ou a seus dependentes, a Lei 9.784/99 dispõe, no artigo 54, ser de cinco anos o prazo para a 
Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. 
Com efeito, pende de julgamento neste Supremo Tribunal Federal o tema em que se discute o termo 
inicial do prazo decadencial para revisar atos de pensão ou aposentadoria pelo Tribunal de Contas da 
União, se da concessão da aposentadoria/pensão ou se do julgamento pela Corte de Contas, em sede 
de repercussão geral no bojo de RE 636.553, pendente ainda o julgamento do mérito. No entanto, o 
Acórdão impugnado diz respeito a atos de concessão cuja origem são óbitos anteriores a dezembro de 
1990, sendo muito provável que o prazo de cinco anos, contados da concessão ou do julgamento, já 
tenha expirado. Há precedente da Primeira Turma desta Corte no sentido de reconhecer a ocorrência 
da coisa julgada administrativa quando ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da 
Lei 9.784/99, como se vê da ementa aqui colacionada: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE 
APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – COMPLEMENTO GATS. 
REPUTADA ILEGAL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA 
LEI 9.784/99. OCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decadência prevista no 
art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma, apenas, no período compreendido entre o ato administrativo 
concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo 
Tribunal de Contas da União que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle 
externo (CRFB/88, art. 71, III)-, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente 
complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30.916, Rel. 
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2012; MS 25.525, Rel. Ministro Marco Aurélio, 
Tribunal Pleno, DJe 19.03.2010; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 
12.03.2010. 2. In casu, o início do prazo decadencial para revisão das parcelas de aposentadoria da 
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agravada se deu com a prolação do Acórdão TCU 1.774/2003, pois englobou a discussão acerca da 
base de cálculo para o recebimento do “Complemento GATS, imposta por sentença judicial transitada 
em julgado, de sorte que os atos impugnados - Acórdãos TCU 6.759/2009 e 1.906/2011 restam 
alcançados pela decadência administrativa (Lei 9.784/99, art. 54). Precedentes: MS 28.953, Relatora 
Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.03.2012; MS 27.561 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, 
Primeira Turma, DJe 04.10.2012. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 30780 AgR, Rel. 
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11.09.2017). Grifos nossos. De todo modo e sem adentrar 
ao debate a respeito da formação da coisa julgada administrativa, não houve, no Acórdão do TCU ora 
atacado, menção ao respeito ao prazo decadencial de revisão previsto no artigo 9.784/99, porquanto 
o entendimento lá sustentado diz respeito à possibilidade de revisão a qualquer tempo em que se 
modificarem as condições fáticas da dependência econômica.  
 
(...)” 
 
Ainda quanto ao caso em tela orientações do STF: 
 
 Tema 839/RG: possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto 
constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na 
Lei 9.784/1999 (RE 817338). 
● Súmula 6/STF: "A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro 
ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, 
ressalvada a competência revisora do Judiciário." 
● Súmula 473/STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." 
● Súmula Vinculante 3: "Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão 
inicial de aposentadoria, reforma e pensão." 
 
Conclusão: 
 
Diante disso e em face da existência de repercussão geral no tema 445 do STF quanto a definição de 
ocorrência ou não de decadência administrativa em face da contagem do prazo de cinco anos para a 
revisão do ato administrativo, entendemos. S. M. J, não haver segurança jurídica quanto ao caso em 
tela sendo prudente aguardasse o referido julgamento para eventuais providencias jurídicas. 
 

PARA TODAS AS QUESTÕES 

ITEM – O ATENDIMENTO AO TEMA PROPOSTO NA QUESTÃO 
A) Se atender ao item, o candidato terá nota 3; 
B) Se atender parcialmente ao item, o candidato terá nota 1,5; 
C) Se não atender ao item, o candidato terá nota 0. 
 

ITEM – A CLAREZA DE ARGUMENTAÇÃO/SENSO CRÍTICO  
A) Se atender ao item, o candidato terá nota 3; 
B) Se atender parcialmente ao item, o candidato terá nota 1,5; 
C) Se não atender ao item, o candidato terá nota 0. 
 

ITEM – A FORMALIDADE DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO 
A) Se atender ao item, o candidato terá nota 3; 
B) Se atender parcialmente ao item, o candidato terá nota 1,5; 
C) Se não atender ao item, o candidato terá nota 0. 

ITEM – A CRIATIVIDADE/ORIGINALIDADE 
A) Se atender ao item, o candidato terá nota 3; 
B) Se atender parcialmente ao item, o candidato terá nota 1,5; 
C) Se não atender ao item, o candidato terá nota 0. 
 

ITEM – A UTILIZAÇÃO DE NORMA PADRÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
A) Se atender ao item, o candidato terá nota 3; 
B) Se atender parcialmente ao item, o candidato terá nota 1,5; 
C) Se não atender ao item, o candidato terá nota 0. 
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PARA TODOS OS PARECERES 

ITEM – O ATENDIMENTO AO TEMA PROPOSTO NA QUESTÃO 
A) Se atender ao item, o candidato terá nota 6; 
B) Se atender parcialmente ao item, o candidato terá nota 3; 
C) Se não atender ao item, o candidato terá nota 0. 
 

ITEM – A CLAREZA DE ARGUMENTAÇÃO/SENSO CRÍTICO  
A) Se atender ao item, o candidato terá nota 6; 
B) Se atender parcialmente ao item, o candidato terá nota 3; 
C) Se não atender ao item, o candidato terá nota 0. 
 

ITEM – A FORMALIDADE DE INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO 
A) Se atender ao item, o candidato terá nota 6; 
B) Se atender parcialmente ao item, o candidato terá nota 3; 
C) Se não atender ao item, o candidato terá nota 0. 

ITEM – A CRIATIVIDADE/ORIGINALIDADE 
A) Se atender ao item, o candidato terá nota 6; 
B) Se atender parcialmente ao item, o candidato terá nota 3; 
C) Se não atender ao item, o candidato terá nota 0. 
 

ITEM – A UTILIZAÇÃO DE NORMA PADRÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
A) Se atender ao item, o candidato terá nota 6; 
B) Se atender parcialmente ao item, o candidato terá nota 3; 
C) Se não atender ao item, o candidato terá nota 0. 
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