IV EXAME DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO DE PÓS- GRADUAÇÃO
EM DIREITO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 11,
da lei Complementar Estadual nº 240, de 27 de junho de 2002 (Lei Orgânica da Procuradoria
Geral do Estado), RESOLVE republicar por incorreção o gabarito preliminar e divulgar o
Resultado Preliminar do IV EXAME DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE
ESTÁGIO DE PÓS- GRADUAÇÃO EM DIREITO DA PGE/RN, em ordem de classificação dos
candidatos aprovados e de acordo com o critério de desempate previsto no item 7.7 E 7.8 do
Edital nº 001/2022 - CEAF-GPGE/PGE publicado no DOE Nº º15.162 em 14 de abril de 2022.
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS
1. Nos termos do que dispõe o item 7.10 do Edital, eventual recurso contra resultado
preliminar deverá ser apresentado, fundamentadamente, em até 02 (dois) dias a contar da sua
divulgação oficial, através do e-mail centrodeestudospgern@gmail.com, à Comissão do processo
seletivo;
2. O gabarito das provas encontra-se publicado no site da PGE/RN;
3. Cada questão recorrida deverá ser objeto de um recurso individualizado;
4. As decisões dos recursos, de caráter definitivo, serão divulgadas no Diário Oficial do
Estado e no endereço eletrônico www.pge.rn.gov.br, conforme previsão do item 7.11 do Edital.
Natal/RN, 20 de maio de 2022.

Luiz Antônio Marinho da Silva
Procurador-Geral do Estado
Francisco Wilkie Rebouças Chagas Júnior
Procurador-Chefe do CEAF

GABARITO PRELIMINAR

( * ) Alternativa alterada de “b” para “c”

ESPELHO DA QUESTÃO SUBJETIVA

O princípio da autotutela decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado,
oportunizando a Administração Pública controlar seus próprios atos, podendo anulá-los ou revogá-los,
conforme art. 53 da lei 9.784/99 e Súmula 473 do STF.
Um ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, será anulado quando verificado vício que o torne
ilegal ou ilegítimo, ofendendo o ordenamento jurídico como um todo, consoante princípio da juridicidade.
O ato viciado pode ser sanável ou insanável. Em se tratando de vício insanável, a Administração Pública é
obrigada a anulá-lo, não cabendo margem para ponderação. No caso de vício sanável, a Administração
poderá convalidar o ato administrativo.
Ainda, o instituto da anulação possui efeito ex tunc, ou seja, seus efeitos retroagem à data da prática do ato,
resguardados os efeitos que beneficiaram terceiros de boa-fé.
Ademais, a lei 9.784/99 prevê um prazo decadencial de 05 anos para anulação de atos administrativos que
favorecerem particulares que atuaram de boa-fé na relação jurídico- administrativa.
Quanto ao instituto da revogação, este é ato discricionário, podendo a Administração Pública revogar seus
próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade.
Ao contrário da anulação, a revogação não se aplica a atos vinculados, sendo aplicável apenas aos atos
discricionários. Ainda, a revogação possui efeitos ex nunc, ou seja, produz seus efeitos a partir do momento
em que o ato foi revogado.
Por fim, somente a Administração Pública pode revogar os seus próprios atos discricionários, não cabendo
revogação por parte do Poder Judiciário, o qual apenas anula atos administrativos quando provocado.

APROVADOS CAICÓ/RN

APROVADOS PAU DOS FERROS/RN

APROVADOS MOSSORÓ/RN

APROVADOS NATAL/RN

