
PJ-84 

 

 

RECURSOS REFERENTES AO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS 
OBJETIVAS 

 
FUNDAMENTAÇÕES DAS DECISÕES 

 
 
 

QUESTÃO 77. 
 
Protocolo 077 

 
A questão 77 trata do Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do 

Estado: 
Considere as afirmações abaixo, acerca das responsabilidades de servidor, de 

acordo com o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado 
do Rio Grande do Sul – Lei Complementar nº 10.098, de 03 de fevereiro de 1994.  

I - Na hipótese de dano causado a terceiros, o servidor responderá perante a 
Fazenda Pública, em ação regressiva.  

II - As sanções civis, penais e administrativas não podem ser acumuladas.  
III- A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo 

praticado no desempenho de cargo ou função.  
Quais estão corretas?  
(A) Apenas I.  
(B) Apenas III.  
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III.   

 
 

Como se verifica, são elencadas três assertivas, cumprindo aos candidatos a 
identificação das corretas. Foi apontada como certa a alternativa “D”, que indica corretas as 
afirmações I e III.  

 
De pronto, se constata que a alternativa II é incorreta, afinal as sanções civis, penais 

e administrativas podem ser cumuladas. Da mesma forma, verificada a exatidão da 
alternativa III, pois a responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou 
comissivo praticado no desempenho de cargo ou função. 

 
Contudo, a assertiva I é capaz de provocar a dúvida suscitada pelo candidato 

recorrente. A banca examinadora pretendeu no caso avaliar o conhecimento dos avaliados 
acerca da via precípua pela qual o servidor responde por atos praticados, que é o da ação 
regressiva. Entretanto, na formulação da questão nada referiu acerca da necessidade de 
apuração de dolo ou culpa, e demais elementos integrantes da responsabilização do 
servidor. 

 
A legítima dúvida causada enseja a anulação da questão e consequente atribuição 

da questão a todos os participantes do certame. 
 
 
 
 
 
 
 
 


