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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá, meus amigos! Como vocês estão? Firmes nos estudos? 

Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, tratando de breves aspectos da Constituição do Estado do 
Mato Grosso.  

Mais uma vez vamos reforçar sobre a necessidade de você fazer o estudo da “letra da lei”.  

Assim, para que o curso não fique muito extenso e cansativo, vamos inserir explicações gerais sobre a 
Constituição Estadual, os pontos mais passíveis de cobrança na sua prova e mapas mentais para sua revisão 
e memorização.  

Por essa razão é fundamental que você se comprometa a realizar o estudo da “letra fria da lei” e utilize este 
material como um suporte para suas revisões em razão dos mapas mentais e questões que já foram cobradas 
em provas anteriores. Dessa forma, esperamos otimizar o seu estudo de modo que você tenha tempo de 
estudar o conteúdo de todas as matérias do seu edital e acerte o máximo de questões.  

Quanto à lei estudada na aula de hoje, segue o link de acesso: 

https://www.al.mt.gov.br/legislacao/ 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel

Igor Maciel 

Boa aula! 

https://www.al.mt.gov.br/legislacao/
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TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E

FUNDAMENTAIS 

Neste tópico é importante frisarmos o art. 3º, que dispõe sobre princípios fundamentais e constituem 
objetivos prioritários do Estado. Vejamos de forma esquematizada: 

São princípios 
fundamentais e 

constituem 
objetivos 

prioritários do 
Estado:

I - o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade 
dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos;

II - a promoção da pessoa humana, com a criação de mecanismos que 
concretizem suas potencialidades com perspectiva de transformação, sem 

paternalismo ou privilégios;

III - propiciar educação, habitação, saúde e assistência pública à maternidade, à 
infância, à adolescência, ao idoso e às pessoas portadoras de qualquer tipo de 

deficiência;

IV - o respeito incondicional à moralidade e à probidade administrativa, com a 
efetivação de mecanismos que oportunizem à coletividade o controle da 

legalidade de seus atos e da transparência de suas ações;

V - a eficiência na prestação dos serviços públicos e o estabelecimento de 
mecanismos de controle pela coletividade da adequação social de seu preço;

VI - a efetivação da participação popular na elaboração das diretrizes 
governamentais e no funcionamento dos Poderes;

VII - contribuir para a construção de uma sociedade livre, solidária e 
desenvolvida;

VIII - a defesa intransigente dos direitos humanos, da igualdade e o combate a 
qualquer forma de discriminação ou preconceito.
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TÍTULO II - DOS DIREITOS, GARANTIAS E DEVERES

INDIVIDUAIS E SOCIAIS 

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS, GARANTIAS E DEVERES INDIVIDUAIS 
E COLETIVOS 

Nesse capítulo, o art. 10 aborda alguns direitos fundamentais que devem ser 
especialmente assegurados no Estado e reitera que todos aqueles estabelecidos 
pela Constituição Federal também o serão. 

➔ Portanto, querido Aluno muito cuidado quando estudar esse artigo.

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS E DEVERES SOCIAIS 

Neste capítulo é ressaltada a importância do Estado em garantir os direitos sociais já estabelecidos na 
Constituição federal, além de esclarecer que os abuso cometidos devem ser responsabilizados conforme 
definido em Lei.  

Dentre os direitos previstos podemos citar: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à convivência familiar e comunitária, bem como colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência e maus tratos. 

TÍTULO III - DO ESTADO 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Nesta disposição, é definida a político-administrativa do Estado compreende seus Municípios, dotados de 
autonomia e subdivididos em distritos criados por eles, observada a legislação estadual, bem como é 
definido a cidade de Curitiba a capital do Estado do Mato Grosso. 

São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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➔ Julgamos esses itens um dos mais importantes para sua prova. Portanto, tenha atenção redobrada!

Ademais, são definidos como símbolos estaduais a bandeira, o selo e o brasão de armas em uso na data da 
promulgação desta Constituição, bem como o hino, estabelecido em lei própria.  

CONSIDERA-SE COMO BENS DO ESTADO: 

I - os que, atualmente, lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos; 

II - as ilhas fluviais e as terras devolutas situadas em seu território, não pertencentes à União; 

III - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na 
forma de lei, as decorrentes de obras da União. 

Além disso, afirmamos que a proposta da aula não é esgotar o estudo da lei seca, trabalhando cada um dos 
artigos. Por isso, é importante que você se comprometa a estudar todos esses artigos na literalidade da CE. 

CAPÍTULO II - DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL 

Como você perceberá ao final desse tópico, o Poder Legislativo é um dos temas preferidos das Bancas 
Organizadoras. Portanto, é fundamental que você estude com muito afinco todos os artigos relativos a ele. 
Vamos trazer aqui uma ideia geral do que está contido dentro desse tópico e abordar apenas o que julgamos 
mais relevante, combinado? 

Organização dos 
Poderes

Capítulo II - Poder Legislativo (art. 21 ao 56)

Capítulo III – Poder Executivo (art. 57 ao 90)

Capítulo IV – Da Administração da Justiça (art. 91 ao 126)

Capítulo VI – Das Funções Essenciais à Justiça (art. 127 ao 148)

Do Poder Legisltivo 
Estadual:

Seção I - Da Assembleia Legislativa (Art. 21 ao 24)

Seção II - Das Atribuições da Assembléia Legislativa (Art. 25 ao 28)

Seção III - Dos Deputados Estaduais (Art. 29 ao 33)

Seção IV - Das Reuniões (Art. 34 ao 35)

Seção V - Das Comissões (Art. 36)

Seção VI - Do Processo Legislativo ( Art. 37 ao 44)

Seção VI-A Da Procuradoria da Assembleia Legislativa (Art. 45)

Seção VII - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (Art. 45 ao 56)
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Acima, fizemos a indicação dos artigos abrangidos por cada seção de modo que você possa 
encontrá-los na Constituição Estadual e estudá-los em sua literalidade. 

Seção I - Da Assembleia Legislativa (Art. 21 ao 24) 

O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, composta de representantes do povo mato-
grossense, eleitos pelo sistema proporcional, entre cidadãos brasileiros, maiores de vinte e um anos, no 
exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto, na forma da legislação federal. 

➔ O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do
Estado na Câmara dos Deputados, e, atingindo o número de trinta e seis, será acrescido de tantos
quantos forem os Deputados Federais acima de doze, procedendo-se aos ajustes necessários no ano
anterior às eleições.

➔ Cada legislatura terá a duração de quatro anos, iniciando-se com a posse dos Deputados.

(IBADE - Advogado (SEJUDH MT) /2017) Acerca da Constituição do Estado do Mato Grosso, assinale a 
assertiva correta. 

a) no exercício de sua autonomia, o Estado editará normas supralegais, leis, expedirá atos e adotará
medidas pertinentes aos seus interesses, às necessidades da Administração e ao bem-estar da
população.

b) as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso,
na forma de resolução, as decorrentes de obras da União, são bens do Estado do Mato Grosso.

c) a organização político-administrativa do Estado compreende seus Municípios, dotados de
autonomia e subdivididos em distritos criados por eles, observada a legislação federal.

d) é mantida a integridade territorial do Estado, que somente será alterada mediante aprovação de
sua população e por lei complementar federal.
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e) são símbolos estaduais a bandeira, o selo e o brasão de armas em uso na data da promulgação da
Constituição, bem como o hino estabelecido em decreto estadual.

Comentários 

Letra D, CERTA. De acordo com o texto expresso na Constituição do Estado do Mato Grosso: Art. 17 É 
mantida a integridade territorial do Estado, que somente será alterada mediante aprovação de sua 
população e por lei complementar federal. 

Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa (Art. 25 ao 28) 

CABE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM A SANÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO, DISPOR SOBRE TODAS AS MATÉRIAS DE

COMPETÊNCIA DO ESTADO, ESPECIALMENTE: 

I - Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas estaduais, anistia ou remissão envolvendo 
matéria tributária; 
II - Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública;  
III - Planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  
IV - Criação, incorporação, fusão, subdivisão ou desmembramento de Municípios, observado o disposto 
no art. 18, § 4º, da Constituição Federal; 
V - Limites do território de cada unidade municipal e bens de domínio do Estado; VI - transferência 
temporária de sede do Governo Estadual; 
VII - Organização administrativa e judiciária do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Procuradoria 
Geral do Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar; 
VIII - Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, na Administração Pública 
direta e indireta, bem como fixação dos respectivos vencimentos e remuneração, observados os critérios 
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição;  
IX - Criação, estruturação, atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública; 
X - Matéria financeira, podendo: 
a) autorizar, previamente, o Governador a estabelecer concessão para exploração de serviço público, bem

como fixação e reajuste de tarifas e preços respectivos;
b) autorizar a alienação, cessão e arrendamento de bens imóveis do Estado e o recebimento de doações
com encargos gravosos, inclusive a simples destinação específica do bem;
c) autorizar a criação de fundos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações
instituídas pelo Poder Público ou mantidas pelo Estado;
XI - aprovar, previamente, mudanças na composição da remuneração dos servidores públicos, integrada
de vencimento-base, representação e adicional por tempo de serviço.
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Seção III - Dos Deputados Estaduais (Art. 29 ao 33) 

Art. 29 Os Deputados Estaduais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos.  

§ 1º Os Deputados Estaduais, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento
perante o Tribunal de Justiça.

§ 2º Desde a expedição do diploma, os Deputados Estaduais não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro
horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre
a prisão.

§ 3º Recebida a denúncia contra o Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal
de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela
representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o
andamento da ação.

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável
de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

§ 6º Os Deputados Estaduais não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas
ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou
deles receberam informações.

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados, embora militares e ainda que em tempo
de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia Legislativa.

§ 8º As imunidades dos Deputados Estaduais subsistirão durante o estado de sítio, só podendo
ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa, nos

A Assembleia Legislativa, bem como 
qualquer de suas Comissões, poderá 
convocar para prestar, pessoalmente, 

informações sobre assuntos 
previamente determinados, importando 

crime de responsabilidade a ausência 
sem justificação adequada:

I - Secretários de Estado;

II - Procurador-Geral de Justiça;

III - Procurador-Geral do Estado;

IV - Procurador-Geral da Defensoria Pública;

V - titulares dos órgãos da Administração Pública indireta.
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casos de atos praticados fora do recinto do Parlamento Estadual, que sejam incompatíveis com 
a execução da medida.  

A seguir, o art. 31 estabelece as situações em que o Deputado perderá o mandato e as respectivas formas 
pelas quais essa perda dar-se-á. Para fins didáticos, fizemos uma tabela a fim de que o agrupamento fique 
mais claro. Vejamos: 

PERDERÁ O MANDATO O DEPUTADO: FORMA DA PERDA: 

I – que infringir proibição estabelecida no artigo 
anterior (mapa mental da página anterior) 

A perda do mandato será decidida pela Assembleia 
Legislativa, por voto secreto e maioria absoluta, 

mediante provocação da Mesa ou de partido 
político representado na Casa, assegurada a ampla 

defesa. 

II – cujo procedimento for declarado incompatível 
com o decoro parlamentar; 

V – que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado. 

III – que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das reuniões ordinárias, 
salvo licença ou missão autorizada pela 
Assembleia Legislativa; 

A perda será declarada pela Mesa, de ofício ou 
mediante provocação de qualquer dos membros da 
Assembleia Legislativa ou de partido político nela 
representado, assegurada ampla defesa. 

IV – que perder os direitos políticos ou os tiver 
suspensos; 

VI – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 
previstos na Constituição da República; 

O Deputado 
não pode:

I – desde a 
expedição do 

diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito
público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista 

ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado,
incluídos os de que seja demissível ad nutum, nas entidades

indicadas na alínea anterior;

II – desde a 
posse:

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito

público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum nas
entidades indicadas no inciso I, “a”;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das
entidades a que se refere o inciso I, “a”;

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo federal,
estadual ou municipal.
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➔ É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos do Regimento
Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos Deputados Estaduais ou a percepção de
vantagens indevidas

De outro lado, o art. 32 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos: 

Seção IV - Das Reuniões (Art. 34 ao 35) 

A Assembleia Legislativa funcionará, ordinariamente, todos os dias úteis, à exceção de segunda-
feira e sábado, com a presença de, pelo menos, um terço de seus membros, em sessões públicas, 
consoante o seu Regimento Interno. 

Seção V - Das Comissões (Art. 36) 

A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e 
com as atribuições previstas no Regimento Interno ou no ato de que resultar sua criação. 

Seção VI - Do Processo Legislativo (Art. 37 ao 45) 

Subseção I - Das Disposições Gerais 

Não perderá o 
mandato o 
Deputado:

I - Investido no cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado e de Prefeitura da 
Capital;

II - licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença ou para tratar, sem 
remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias por Sessão Legislativa.
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Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

Subseção II - Da Emenda à Constituição 

Subseção III - Das Leis 

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão 
da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à 
Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição 

✓ São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

I - Fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

II - Disponham sobre: 

O processo legislativo 
compreende a elaboração de:

I - emendas à Constituição;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - leis delegadas;

V - decretos legislativos;

VI - resoluções.

A Constituição 
poderá ser 

emendada mediante 
proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa;

II - do Governador do Estado;

III - de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria simples de seus membros.
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a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento
de sua remuneração, observado o disposto na Seção III, Capítulo V, deste Título;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

c) organização do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública, observado o
disposto na Constituição Federal;

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública.

✓ Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - Nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto no art. 164, desta Constituição; 

II - Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, dos Tribunais e 
do Ministério Público. 

✓ Ademais, o art. 45 dispõe sobre as matérias reguladas exclusivamente por Lei Complementar,
vejamos:

Art. 45 Serão regulados por lei complementar, entre outros casos previstos nesta Constituição: 

I - Sistema Financeiro e Tributário do Estado; 

II - Organização Judiciária do Estado; 

III - Organização do Ministério Público do Estado; 

IV - Organização da Procuradoria Geral do Estado; 

V - Organização da Defensoria Pública do Estado; 

VI - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado; 

VII - Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado; 

VIII - Organização dos Profissionais da Educação Básica.  

IX - Organização da Polícia Judiciária Civil do Estado; 

X - Organização do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização; 

XI - Organização do Tribunal de Contas do Estado; 

XII - Organização das entidades da Administração Pública Indireta; 
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XIII - Lei de Diretrizes da Educação; 

XIV - Código da Saúde; 

XV - Outras leis de caráter estrutural referidas nesta Constituição ou incluídas nesta categoria 
pelo voto prévio da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. 

XVI - Regime Jurídico das Carreiras da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados - AGER/MT. 

Seção VI - A Da Procuradoria da Assembleia Legislativa (Art. 45A) 

A representação judicial, extrajudicial e a Consultoria Jurídica do Poder Legislativo, na 
defesa de sua independência frente aos demais Poderes, bem como a supervisão dos 
serviços de assessoramento jurídico serão exercidas pela Procuradoria Geral da 
Assembleia Legislativa, vinculada à Presidência. 

(FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2016/VIII) Em conformidade com a disciplina do 
processo legislativo no âmbito da Constituição do Estado de Mato Grosso, 

a) o Governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa,
cabendo à Assembleia Legislativa manifestar-se no prazo máximo de 45 dias, prazo este que correrá
inclusive durante o período de recesso parlamentar e se aplica aos projetos de lei complementar.

b) a Constituição estadual poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Câmaras
Municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas, no mínimo, pela maioria absoluta de seus
membros.

c) a iniciativa popular consiste no exercício direto do poder político pela população mato-grossense,
podendo ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito, no
mínimo, por um por cento dos eleitores inscritos no Estado, distribuído, pelo menos, por dez
Municípios.

d) a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de
Justiça, à Procuradoria-Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição.
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e) o Governador do Estado não poderá solicitar delegação à Assembleia Legislativa para elaborar Lei
Complementar com escopo de regular a organização da Procuradoria Geral do Estado.

Comentários 

A alternativa correta é a letra E. A organização da Procuradoria Geral do Estado é de iniciativa privativa 
do Governador do Estado. Deste modo, ele não poderá delegar esta atribuição à Assembleia 
Legislativa. Nos termos do art.39, parágrafo único, II, c, da Constituição do Estado do Mato Grosso. 

Seção VII - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (Art. 45 ao 56) 

O CONTROLE EXTERNO, A CARGO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, É EXERCIDO COM O AUXÍLIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO, AO QUAL COMPETE: 

I - apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Governador do Estado, mediante parecer prévio a ser 
elaborado em sessenta dias, a contar de seu recebimento e enviado à Assembleia Legislativa para 
julgamento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
Administração Pública direta e indireta, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 

III - realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa, de Comissão técnica ou de inquérito, 
inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no 
inciso II; 

IV - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, diretamente ou através dos seus 
órgãos da Administração Pública direta ou indireta, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres; 

V - apreciar, para registro, os cálculos para transferência aos Municípios de parcelas do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços; 

VI - velar pela entrega, na forma e nos prazos constitucionais, dos recursos aos Municípios das parcelas a 
que se refere o inciso anterior; 

VII - prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, ou por qualquer de suas comissões, 
sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como sobre 
resultados de auditorias e inspeções realizadas; 

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções 
previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras cominações, multas proporcionais ao vulto do dano 
causado ao erário; 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, se verificada ilegalidade; 

X - sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 
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O Tribunal de Contas prestará suas contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, no prazo de 
sessenta dias da abertura da sessão legislativa. 

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar 
irregularidades ou abusos perante o Tribunal de Contas, exigir-lhe completa apuração e a devida 
aplicação de sanções legais aos responsáveis, ficando as autoridades que receberem a denúncia 
ou requerimento de providências solidariamente responsáveis em caso de omissão. 

CAPÍTULO III - DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 

Vejamos como é abordado neste capítulo: 

Do Poder Executivo 
Estadual:

Seção I - Do Governador e do Vice-Governador do Estado ( Art. 57 ao 65)

Seção II - Das Atribuições do Governador do Estado ( Art. 66)

Seção III - De Responsabilidade do Governador do Estado (Art. 67 ao 68)

Seção IV - Das Secretarias de Estado (Art. 69 ao 72)

Seção V - Do Conselho de Governo (Art. 73)

Seção VI -Da Defesa do Cidadão e da Sociedade (Art. 74 ao 90)
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Acima, fizemos a indicação dos artigos abrangidos por cada seção de modo que você 
possa encontrá-los na Constituição Estadual e estudá-los em sua literalidade. Vamos 
abordar aqui aqueles dispositivos que julgamos serem os mais importantes e possíveis de 
cobrança na sua prova. 

Seção I - Do Governador e do Vice-Governador do Estado (Art. 57 ao 65) 

(UFMT - Agente do Serviço de Trânsito (DETRAN MT) /2015) Considerando as disposições da 
Constituição Estadual de Mato Grosso de 1989, o Tribunal de Contas, ao constatar que o prefeito não 
realizou a prestação de contas devida na forma da lei, conforme dispõe o art. 35, II, da Constituição 
Federal Brasileira de 1988, representará ao: 

a) Presidente do Tribunal de Justiça pela intervenção no Município.

b) Procurador Geral de Justiça pela intervenção no Município.

c) Presidente da Assembleia Legislativa pela intervenção no Município.

d) Governador do Estado pela intervenção no Município.

Comentários 

A alternativa correta é a letra D. Nos termos dos artigos 47, XII, e 66, VI, da Constituição Mato-
Grossense. 

(FMP - Auditor do Estado de Mato Grosso/2015) De acordo com a Constituição do Estado do Mato 
Grosso, é CORRETO afirmar que: 

São condições de 
elegibilidade do 
Governador e do 
Vice-Governador:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o domicílio eleitoral na circunscrição do Estado pelo prazo fixado em lei;

IV - a filiação partidária;

V - a idade mínima de trinta anos.
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a) o Tribunal de Contas do Estado é integrado por nove Conselheiros e tem sede na Capital do Estado.

b) é requisito para a nomeação no cargo de Conselheiro, com aprovação prévia da Assembleia
Legislativa, que o escolhido tenha idoneidade moral e reputação ilibada.

c) os Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, vedações,
impedimentos, remuneração e vantagens dos Deputados estaduais.

d) os Conselheiros do Tribunal de Contas estão sujeitos a mandato de quatro anos.

e) dentre os Conselheiros do Tribunal de Contas, três serão escolhidos livremente pelo Governador.

Comentários 

Alternativa letra B, CERTO. Nos termos do inciso II, do § 1º, do art. 49, da Constituição do Estado do 
Mato Grosso. 

(FMP - Auditor Público Externo (TCE-MT) /2011) Sobre o TCE do Mato Grosso, é correto afirmar que: 

a) o primeiro procurador-chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é escolhido por
indicação e aprovação do Tribunal Pleno.

b) a competência para sua organização administrativa é privativa do Governo do Estado.

c) os conselheiros do Tribunal de Contas são nomeados pelo Governador do Estado com aprovação
prévia do Poder Judiciário estadual.

d) o auditor, quando em substituição a conselheiro, terá as mesmas garantias e impedimentos do
titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Entrância Especial.

e) os conselheiros somente poderão se aposentar com as vantagens do cargo, quando o tiverem
exercido efetivamente por mais de dez anos.

Comentários 

Alternativa é letra D. Segundo determina a Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 49), o auditor, 
quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando 
no exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de Entrância Especial. 

(FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2016/VIII) Considere a seguinte situação hipotética de 
acordo com a Constituição do Estado de Mato Grosso: O Governador e o Vice-Governador do Estado 
falecem trágica e simultaneamente em um acidente aéreo, no início do terceiro ano do mandato. Neste 
caso, vagando os respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder 
Executivo Estadual, o Presidente: 

a) do Tribunal de Justiça e o Presidente da Assembleia Legislativa e far-se-á eleição indireta noventa
dias depois de abertas simultaneamente as vagas.
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b) da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal da Capital do Estado e o Presidente do Tribunal de
Justiça, e far-se-á eleição direta noventa dias depois de abertas simultaneamente as vagas.

c) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, cabendo à Assembleia Legislativa
realizar eleição indireta para ambos os cargos após o decurso do prazo de trinta dias da vacância, na
forma da lei.

d) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça e far-se-á eleição direta noventa dias
depois de abertas simultaneamente as vagas.

e) da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal da Capital do Estado e o Presidente do Tribunal de
Justiça, cabendo à Assembleia Legislativa realizar eleição indireta para ambos os cargos após o decurso
do prazo de trinta dias da vacância, na forma da lei.

Comentários 

A alternativa correta é a letra D. Nos termos do art. 62 e 63, da Constituição do Estado do Mato Grosso. 

Seção II - Das Atribuições do Governador do Estado (Art. 66) 

COMPETE PRIVATIVAMENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO: 

I - Nomear e exonerar os Secretários de Estado; 

II - Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de 
aumentos salariais; 

III - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; 

IV - Vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 

V - Dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei; 

VI - Decretar e executar a intervenção nos Municípios; 

VII - Nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, dentre os 
indicados em lista tríplice composta na forma da lei complementar, e os titulares dos cargos indicados no 
inciso XIX, do art. 26 desta Constituição; 

VIII - Enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as 
propostas de orçamento previstas nesta Constituição 

IX - Prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 
legislativa, as contas relativas ao exercício anterior; 

X - Prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei; 

XI - Exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as demais 
atribuições previstas nesta Constituição 

O Governador poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos V e XI aos 
Secretários de Estado, ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Geral 
do Estado, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. 
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Seção III - De Responsabilidade do Governador do Estado (Art. 67 ao 68) 

✓ O Governador será submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações
penais comuns.

✓ O Governador ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade, após a instauração
do processo pela Assembleia Legislativa.

Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o 
afastamento do Governador, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. 

Seção IV - Das Secretarias de Estado (Art. 69 ao 72) 

A direção superior da Administração do Estado é exercida pelo Gabinete do Governador, e auxiliado pelos 
Secretários de Estado. 

A criação, a extinção 
e a transformação de 
Secretaria de Estado 
serão regidas por lei, 

devendo ser 
observadas:

I - A existência de 
necessidade de otimizar 
a ação administrativa e 

social do Poder 
Executivo;

II - A manutenção de 
integração orgânica de 

setores e funções 
administrativas oficiais;

III - A realização de 
direção unificada para 
uma mesma política 

setorial;

IV - A presença dos 
demais requisitos 

exigidos pela lei para a 
sua estruturação.
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Seção V - Do Conselho de Governo (Art. 73) 

Compete ao Conselho pronunciar-se sobre questões relevantes suscitadas pelo Governador do 
Estado, incluída a estabilidade das instituições e problemas emergentes, de grave complexidade 
e implicações sociais. 

Seção VI -Da Defesa do Cidadão e da Sociedade (Art. 74 ao 90) 

Subseção I - Das Disposições Gerais (Art. 74 ao 77) 

A defesa da sociedade e do cidadão, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para: 

✓ Garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade de
proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e particulares, coibindo os ilícitos penais e as
infrações administrativas;

✓ Auxiliar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência, em casos de calamidade
pública, sinistros e outros flagelos;

✓ Promover a integração social, com a finalidade de prevenir a violência, com o resgate da cidadania,
mediante a assistência aos diversos segmentos excluídos dos processos de desenvolvimento
socioeconômico.

O Conselho de 
Governo é órgão 

superior de consulta 
do Governador do 

Estado, sob sua 
presidência e dele 

participam:

I - O Vice-Governador do Estado;

II - O Presidente da Assembleia Legislativa;

III - Os líderes das bancadas partidárias na Assembleia Legislativa;

IV - Outros previstos na lei que regulamentará sua organização e 
funcionamento.
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Subseção II - Da Polícia Civil (Art. 78 ao 79) 

A Polícia Judiciária Civil, incumbida das funções de polícia judiciária e da apuração de 
infrações penais, exceto as militares e ressalvada a competência da União, é dirigida por 
Delegado de Polícia estável na carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo 
Governador do Estado. 

Subseção III - Da Polícia Militar (Art. 80 ao 82) 

A Polícia Militar, instituição permanente e regular, força auxiliar e reserva do Exército, 
organizada com base na hierarquia e na disciplina, é dirigida pelo Comandante-Geral. A 
escolha do Comandante-Geral é de livre nomeação e exoneração pelo Governador do 
Estado, dentre os oficiais da ativa do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do último posto 
de carreira. 

Subseção IV - Da Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC (Art. 83 ao 84) 

A Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC, na forma da lei complementar, ressalvada a competência 
da União, é incumbida de:  

✓ Realizar as perícias de criminalística, de medicina legal e de odontologia legal;
✓ Realizar os serviços de identificação civil e criminal;
✓ Realizar perícias auxiliares à proposição de ações civis públicas, no âmbito de atuação da Perícia

Oficial e Identificação Técnica;
✓ Realizar outras perícias ou serviços de que necessitar a Administração Pública Estadual, no âmbito

de atuação da Perícia Oficial e Identificação Técnica;
✓ Participar, no âmbito de sua competência, das ações estratégicas visando à segurança pública e à

garantia da cidadania;
✓ Buscar a integração com os demais órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança

Pública;
✓ Organizar e manter, no âmbito de sua atuação, grupos de pesquisa científica, técnica e criminais,

que visem à constate atualização e aperfeiçoamento de seus procedimentos.

Subseção V - Da Coordenadoria do Sistema Penitenciário (Art. 95 ao 90) 

O art. 85 desta Constituição dispõe sobre os objetivos da Coordenadoria do Sistema Penitenciário, sendo de 
relevância menciona-lo, vejamos: 

Art. 85 A Política Penitenciária do Estado tem como objetivo a humanização, a reeducação, a 
reintegração social e a ressocialização dos reeducandos, fundada no trabalho manual, técnico, 
científico, cultural e artístico, e se subordinará aos seguintes princípios: 

I - Respeito à dignidade e à integridade física dos presos, assegurando-lhes o pleno exercício 
dos direitos não atingidos pela condenação; 
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II - Garantia da prestação de assistência odontológica, psicológica e jurídica para os 
condenados e aqueles que aguardam julgamento; 

III - A manutenção de colônias penais agrícolas e industriais; 

IV - Garantia aos sentenciados e egressos, como etapa conclusiva do processo de reintegração 
social, de oportunidades de trabalho produtivo, condignamente remunerado, que possa gerar, 
a baixo custo, bens de significativo valor social para as comunidades de onde provenham. 

Parágrafo único: Para implementação do previsto no inciso IV, serão estabelecidos programas 
alternativos de educação e trabalho remunerado em atividade industrial, agrícola e artesanal, 
através de convênios com entidades públicas ou privadas. 

(FCC - Analista de Contas (MP TCE-MT) /Direito/2013) O Ministério Público de Contas − MPC do Estado 
de Mato Grosso foi criado por meio da Emenda Constitucional 58/10 e é instituição permanente, 
essencial às funções de fiscalização e controle externo contábil, financeiro, orçamentário, operacional 
e patrimonial. É regra atinente ao MPC:  

a) Assegurar aos Procuradores direitos e garantias dos Conselheiros do Tribunal de Contas.

b) A unidade, a indivisibilidade e a inamovibilidade incluem-se entre os princípios institucionais.

c) Será integrado por seis procuradores de contas de carreira própria.

d) Investidura a termo de um ano do Procurador-Geral de Contas.

e) Vedação à recondução imediata do Procurador-Geral de Contas.

Comentários 

Alternativa E, CORRETA. Segundo o § 2º do artigo 51, da Constituição do Estado do Mato Grosso. 

(FMP - Auditor do Estado de Mato Grosso/2015) No âmbito da fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária, é correto afirmar que: 

a) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Executivo, incumbido da fiscalização interna
das contas da administração pública.

b) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Executivo, incumbido da fiscalização
externa das contas da administração pública.
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c) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização externa das
contas da administração pública, sendo-lhe vedado aplicar diretamente multas e cominações aos
responsáveis por irregularidades, devendo para tanto representar ao Poder Executivo estadual.

d) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização externa das
contas da administração pública, sendo-lhe possível aplicar diretamente cominações e multas aos
responsáveis por irregularidades, constituindo, tais decisões, títulos executivos.

e) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização externa das
contas da administração pública, sendo-lhe possível aplicar diretamente cominações e multas aos
responsáveis por irregularidades, constituindo, tais decisões, documentos hábeis a comprovar a
existência de obrigações pecuniárias em ação de cobrança sempre necessária para a constituição de
título executivo.

Comentários 

Alternativa letra D, CERTA. Nos termos do art. 77, inciso VIII e § 4º, da Constituição Estadual de Mato 
Grosso. 

(FCC - Procurador do Município de Cuiabá/2014) A Constituição do Estado do Mato Grosso, ao dispor 
sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Estado e entidades da Administração 
estadual, mediante controle externo, estabelece que: 

I. Será exercida pela Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o qual
é integrado por sete Conselheiros, tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo
o território do Estado.

II. Dois dos Conselheiros do TCE serão escolhidos, alternadamente, dentre auditores e membros do
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo critérios de
antiguidade e merecimento.

III. Os Conselheiros do TCE serão nomeados pelo Governador do Estado, com aprovação prévia da
Assembleia Legislativa, dentre brasileiros que satisfaçam, entre outros, aos seguintes requisitos:
notório conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro ou de administração pública; e mais
de 10 anos de exercício de função ou efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos nas
áreas mencionadas e, no caso dos auditores e membros do Ministério Público junto ao TCE, 10 anos
de efetiva atividade nas respectivas carreiras daquele Tribunal.

É compatível com a disciplina da matéria na Constituição da República o quanto referido em: 

a) I, II e III.

b) I, apenas.

c) I e II, apenas.

d) I e III, apenas.
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e) II e III, apenas.

Comentários 

A alternativa correta é a letra A. Todos os itens estão certos, pois segundo o art. 75 e seguintes, da 
Constituição Federal. 

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

Este capítulo é subdividido da seguinte forma, vejamos: 

Acima, fizemos a indicação dos artigos abrangidos por cada seção de modo que você 
possa encontrá-los na Constituição Estadual e estudá-los em sua literalidade. Vamos 
abordar aqui aqueles dispositivos que julgamos serem os mais importantes e possíveis de 
cobrança na sua prova. 

Seção I - Do Poder Judiciário (Art. 91 ao 102) 

SÃO ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL: 

I - O Tribunal de Justiça; 
II - O Tribunal do Júri; 
III - Os Juízes de Direito; 
IV - Os Conselhos de Justiça Militar Estadual; 
V - Os Juizados Especiais; 
VI - As Turmas Recursais; 
VII - Os Juizados de Menores; 
VIII - A Justiça de Paz; 
IX - As Varas Distritais; 
X - As Varas Itinerantes; 
XI - Outros órgãos instituídos em lei. 

Da Administração 
da Justiça:

Seção I - Do Poder Judiciário (Art. 91 ao 102)

Seção II - Do Ministério Público (Art. 103 ao 109)

Seção III - Da Procuradoria Geral do Estado (Art. 110 ao 115)

Seção IV - Da Defensoria Pública (Art. 116 ao 120)

Seção V - Do Controle da Constitucionalidade (Art. 124 ao 126)
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➔ O art. 92 discorre sobre o ingresso e a carreira de magistrado, bem como a divisão judiciária do
Estado, vejamos:

Art. 92 A lei de Organização Judiciária, de iniciativa do Tribunal de Justiça, disporá sobre o 
ingresso e a carreira de magistrado, bem como a divisão judiciária do Estado, observando os 
seguintes critérios: 

I - Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através de concurso público 
de provas e títulos, com exame oral e público dos candidatos, com a participação da Ordem 
dos Advogados do Brasil em todas as suas fases para compor a banca examinadora; 

II - Nomeações feitas com observância da ordem crescente de classificação; 

III - Promoção, de entrância para entrância, feita por antiguidade e merecimento, 
alternadamente, com observância dos seguintes critérios: 

a) promoção obrigatória do juiz que figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em
lista de merecimento;

b) somente poderão concorrer à promoção por merecimento os juízes que integrarem a
primeira quinta parte da lista de antiguidade de entrância e que nela conte com o mínimo de
dois anos de exercício, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite a promoção;

c) aferição do merecimento levando-se em conta critérios objetivos de presteza, segurança e
eficiência no exercício da função jurisdicional, bem como pela frequência e aproveitamento em
curso de aperfeiçoamento jurídico reconhecido pelo Tribunal;

d) na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto
de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até
fixar-se a indicação;

e) o tempo de exercício da advocacia privada deverá ser considerado, para fins de classificação
pelo critério de antiguidade na carreira da magistratura, da mesma forma em que se considera
o tempo de serviço público.

IV - O acesso ao Tribunal de Justiça dar-se-á por antiguidade e por merecimento, 
alternadamente, apuradas na última entrância, observadas as alíneas “c” e “d”, do inciso 
anterior e os seguintes critérios: 

a) acesso obrigatório do juiz mais votado, na vaga de merecimento;

b) somente poderão concorrer ao acesso por merecimento os juízes que integrarem a última
entrância da carreira e que nela contem com o mínimo de dois anos de exercício, salvo se não
houver, com tais requisitos, quem aceite a vaga.

V - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal 
Federal, pela ADI nº 98-5, julgada em 07.08.1997, publicada no DJ em 31.10.1997) 
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a) os proventos da aposentadoria serão revisados nas mesmas oportunidades e proporções
dos reajustes ou aumentos da remuneração concedida, a qualquer título, aos magistrados em
atividade;

b) os proventos dos magistrados aposentados serão pagos na mesma condição em que o for a
remuneração dos magistrados em atividade, figurando em folha de pagamento expedida pelo
Poder Judiciário;

VI - O Tribunal somente poderá remover, colocar em disponibilidade ou aposentar 
compulsoriamente o magistrado por interesse público, em decisão por voto secreto de dois 
terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 

VII - Estabelecimento de plantão judiciário permanente nas Comarcas de Terceira Entrância e 
Especial durante os horários não cobertos pelo expediente forense, inclusive nos fins de 
semana, dias santos e feriados, com a finalidade de garantir a tutela dos direitos individuais, 
os relativos a cidadania, o atendimento de pedidos de “habeas corpus” e prisão preventiva e 
de busca e apreensão; 

VIII - O subsídio dos Magistrados será fixado com diferença não superior a dez e nem inferior a 
cinco por cento de uma para outra instância e de uma para outra entrância, não podendo 
exceder a título nenhum a dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, observadas as 
disposições contidas na Seção III, Capítulo V, Título III, desta Constituição;  

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar 
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes; 

X - As decisões administrativas do Tribunal de Justiça serão motivadas, sendo as de disciplina 
tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 

XI - O subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça corresponderá a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal. 

§ 1º O Tribunal de Justiça, Órgão Superior do Poder Judiciário Estadual, compõe-se de trinta
Desembargadores e tem sede na Capital e jurisdição em todo o Estado. (Parágrafo com redação
dada pela EC nº 30, D.O.

§ 2º A representação do Poder Judiciário compete ao Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 3º Compete, privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, eleger seu
órgão diretivo, por maioria absoluta e voto direto, secreto e paritário, dentre os membros do
Tribunal Pleno, exceto os cargos de corregedoria, por todos os magistrados em atividade, de
primeiro e segundo graus, da respectiva jurisdição, para um mandato de 02 (dois) anos,
permitida uma recondução.
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§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao Tribunal Regional Eleitoral, competindo-
lhe eleger seu órgão diretor na forma de seu Regimento Interno, observado o previsto no § 2º
do Art. 120 da Constituição Federal.

Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça será composto de membros do Ministério Público e 
de advogados. 

OS JUÍZES GOZAM DAS SEGUINTES GARANTIAS: AOS JUÍZES É VEDADO: 

I - Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 
adquirida após dois anos de exercício, dependendo 
a perda do cargo, nesse período, de deliberação do 
Tribunal de Justiça ou de sentença judicial 
transitada em julgado; 

I - Exercer, ainda que em disponibilidade, outro 
cargo ou função, salvo uma de magistério; 

II - Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
público, na forma do art. 93, VIII, da Constituição 
Federal; 

II - Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou 
participação em processo; 

III - Irredutibilidade de vencimentos, observado, 
quanto à remuneração, o que dispõem os artigos 
37, XI, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da Constituição 
Federal e o disposto na Seção III, Capítulo V, deste 
Título. 

III - Dedicar-se à atividade político-partidária. 

Caro Aluno, sujerimos que ao estudar o art. 96 fique atento as competencias privativamente ao 
Tribunal de Justiça, a Banca poderá tentar induzi-lo ao erro. 

Seção II - Do Ministério Público (Art. 103 ao 109) 

O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
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AO MINISTÉRIO PÚBLICO É ASSEGURADA A AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA, CABENDO-LHE: 

I - Praticar atos próprios de gestão; 
II - Praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal da carreira e dos serviços auxiliares 
organizados em quadros próprios; 
III - Adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva contabilização; 
IV - Propor, de maneira facultativa, a criação e extinção de seus cargos, nos termos desta Constituição e 
da Constituição Federal; 
V - Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das Promotorias de Justiça; 
VI - Eleger os integrantes dos órgãos de sua administração superior, na forma da lei; 
VII - Elaborar seu regimento interno; 
VIII - Exercer outras competências dela decorrentes. 

➔ Lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça, disporá sobre:

I - Normas específicas de organização, atribuições e Estatuto do Ministério Público, observados, dentre 
outros, os seguintes princípios: 

II - Elaboração, pelos membros do Ministério Público, de listra tríplice, dentre os integrantes da carreira, 
maiores de trinta e cinco anos de idade, e com dez anos, no mínimo, no cargo de Promotor de Justiça ou 
Procurador de Justiça, para a escolha do Procurador-Geral de Justiça pelo Governador, para mandato de 
dois anos, permitida uma recondução; 

III - Destituição do Procurador-Geral de Justiça por deliberação da maioria absoluta e por voto secreto da 
Assembleia Legislativa; 

IV - Controle externo da atividade policial; 

V - Procedimentos administrativos de sua competência; 

VI - Exercício da fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abrigam idosos, menores, incapazes 
ou pessoas portadoras de deficiências; 

VII - Aprovação, pela Promotoria de Justiça especializada, do registro e mudanças estatutárias das fundações, 
inclusive as instituídas e mantidas pelo Poder Público, funcionando em feitos que tratem de seus interesses 
e exercendo a fiscalização nos termos da lei civil; 

VIII - Justiça Militar Estadual; 

IX - Conhecimento de representação por violação de direitos humanos e sociais, por abuso de poder 
econômico e administrativo e apurá-las; 

X - Exercício da proteção, da defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural; 

XI - Demais matérias necessárias ao cumprimento de suas finalidades institucionais. 
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Seção III - Da Procuradoria Geral do Estado (Art. 110 ao 115) 

A Procuradoria Geral do Estado é instituição necessária à Administração Pública Estadual e função essencial 
à administração da Justiça, responsável, em toda sua plenitude e a título exclusivo, pela advocacia do Estado. 

SÃO FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, ALÉM DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

DO ESTADO: 

I - Exercer as funções de consultoria e assessoria jurídica do Estado, na forma da lei; 
II - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela 
ADI nº 291-0, julgada em 07.04.2010, publicada no DJE em 10.09.2010) 
III - Unificar a jurisprudência administrativa do Estado; 
IV- Promover a inscrição e a cobrança judicial da dívida ativa estadual;
V - Orientar, juridicamente, os Municípios, na forma da lei complementar;
VI - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela
ADI nº 291-0, julgada em 07.04.2010, publicada no DJE em 10.09.2010)
VII - Supervisionar técnica e juridicamente as consultorias, assessorias, departamentos jurídicos,
procuradorias das autarquias e das fundações e os demais órgãos e unidades jurídicas integrantes da
administração direta e indireta do Poder Executivo, podendo avocar processos judiciais a fim de atender
ao interesse público.
VIII - Representar o Estado perante os Tribunais de Contas do Estado e da União;
IX - Sugerir aos representantes dos Poderes do Estado providências de ordem jurídica reclamadas pelo
interesse público e pela boa aplicação das leis vigentes;
X - Opinar em todos os processos que impliquem alienação de bens do Estado;
XI - A realização dos processos administrativos-disciplinares, nos termos da lei;
XII - Exercer as demais atribuições definidas em lei, desde que compatíveis com a natureza da Instituição.

(VUNESP - Juiz Estadual (TJ MT) /2018) A respeito das normas da Constituição do Estado de Mato 
Grosso no tocante ao Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. 

a) s proventos da aposentadoria serão revisados anualmente pelo Tribunal, vedados reajustes ou
aumentos dos inativos baseados na remuneração concedida, a qualquer título, aos magistrados em
atividade.

b) somente poderão concorrer ao acesso por merecimento os juízes que integrarem a última entrância
da carreira e que nela contem com o mínimo de cinco anos de exercício, salvo se não houver, com tais
requisitos, quem aceite a vaga.
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c) aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de
magistério e dedicar-se à atividade político-partidária, exceto se devidamente autorizado por dois
terços dos membros do Tribunal Pleno.

d) o Tribunal somente poderá remover, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente o
magistrado por interesse público, em decisão por voto secreto de dois terços, de seus membros,
assegurada ampla defesa.

e) os Procuradores de Justiça, os Procuradores do Estado e os membros da Defensoria Pública gozarão
do mesmo tratamento e das mesmas prerrogativas dispensadas aos membros dos Tribunais perante
os quais oficiem.

Comentários 

Letra D, CERTA. A alternativa reproduziu o texto do inciso VI do art. 92 da Constituição do Estado do 
Mato Grosso. 

(UFMT - Promotor de Justiça (MPE MT) /2012) Nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso, 
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e 
renúncia de receitas, será exercida mediante controle externo pelo Poder: 

a) Executivo e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua Lei Complementar.

b) Legislativo e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua Lei Complementar.

c) Judiciário e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua Lei Complementar.

d) Executivo e pelo Colégio de Procuradores de Justiça, pelo sistema de controle interno.

e) Legislativo e pelo Colégio de Procuradores de Justiça, pelo sistema de controle interno.

Comentários 

Alternativa correta é a letra B. A assertiva está de acordo com o disposto no art. 105, parágrafo único, 
da Constituição do Estado do Mato Grosso. 

Seção IV - Da Defensoria Pública (Art. 116 ao 120) 

➔ Defensoria Pública do Estado é instituição essencial à função jurisdicional, atuando junto à
sociedade civil, na orientação jurídica e na defesa, em todos os graus e instâncias, dos direitos e
interesses dos necessitados, na forma da lei.

A ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DEVERÁ

OBSERVAR: 
À DEFENSORIA PÚBLICA COMPETE: 
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a) ingresso na carreira mediante concurso público
e provas de títulos com exame oral e público dos
candidatos, assegurada a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil em sua realização e
observada, nas nomeações, a ordem de
classificação;
b) promoção voluntária de entrância para
entrância, e da entrância mais elevada para o cargo
de Procurador da Defensoria Pública,
alternadamente, por antiguidade e merecimento,
apurados na entrância imediatamente anterior;
(Alínea acrescentada pela EC nº 35, D.O.
16.06.2005)
c) remuneração fixada com diferença não
excedente a dez por cento de uma para outra
entrância, e da entrância mais elevada para o cargo
de Procurador da Defensoria Pública;
d) destituição do Defensor Público-Geral por
deliberação da maioria absoluta da Assembleia
Legislativa através de voto secreto.

I - Dar assistência jurídica, judicial e extrajudicial aos 
necessitados; 
II - Orientar e dar assistência judiciária aos usuários 
de bens e serviços finais e, nesta condição, ao 
Sistema Estadual de Defesa do Consumidor; 
III - Exercer, quando se tratar de réu pobre, as 
atribuições de Procurador-de-Ofício junto aos 
Conselhos de Justiça Militares; 
IV – Assistir judiciariamente, os menores em 
situação irregular ou de risco, sem prejuízo das 
atribuições próprias do Ministério Público; 
V - Ter assento nos órgãos colegiados estaduais 
cujas atividades guardem relação direta com os 
direitos individuais e sociais; 
VI - Assistir, judiciariamente, os sindicatos 
profissionais sem recursos suficientes para a defesa 
de seus interesses; 
VII - Solicitar de autoridade estadual e seus agentes 
certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, 
processos, documentos, informações, 
esclarecimentos e providências necessárias ao 
exercício de suas atribuições; 
VIII - Exercer a fiscalização dos estabelecimentos 
prisionais; 
IX - Exercer as demais atribuições definidas em lei. 
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Seção V - Do Controle da Constitucionalidade (Art. 124 ao 126) 

✓ Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão
especial poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
Poder Público.

✓ Declarada a inconstitucionalidade por decisão definitiva, esta será comunicada à Assembleia
Legislativa ou à Câmara Municipal de Vereadores para a suspensão da execução, no todo ou em parte,
da lei ou do ato normativo do Poder Público.

(FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2011/VII) Considere as seguintes afirmações a respeito 
do exercício de jurisdição constitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grasso: 

I. A Constituição do Estado prevê que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou
dos membros do respectivo órgão especial poderá o Tribunal de Justiça declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, o que é compatível com a cláusula de
reserva de plenário contida na Constituição da República.

São partes legítimas para 
propor a ação direta de 

inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo 

estadual ou municipal em 
face desta Constituição:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembleia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Procurador-Geral do Estado;

V - o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com 
representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.
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II. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato
normativo estadual, citará, previamente, a Procuradoria Geral do Estado para defender o ato ou o
texto impugnado ou o Procurador Municipal, para o mesmo fim, quando se tratar de norma legal ou
ato normativo municipal.

III. A disciplina sobre o controle de omissões inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça em face da
Constituição estadual por meio de ação direta reproduz para esta esfera o quanto previsto na
Constituição da República a respeito do controle das omissões em âmbito federal.

 Está correto o que se afirmar em: 

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e II, apenas.

d) I e III, apenas.

e) I, II e III.

Comentários 

A alternativa é letra E (I, II e III corretos). Conforme dispõe os art. 97 e 103, da Constituição Federal, e 
art. 125 e 125, da Constituição do Estado do Mato Grosso. 

(FMP - Auditor Público Externo - TCE-MT/2011) É parte legítima para propor ação direta de 
inconstitucionalidade e lei ou ato normativo estadual ou municipal conforme a Constituição do Estado 
do Mato Grosso: 

a) a mesa do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

b) o Ministério Público do Estado do Mato Grosso.

c) o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

d) partidos políticos com representação no Estado do Mato Grosso.

e) o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando
se tratar de lei ou ato normativo municipal.

Comentários 

Alternativa é letra E. O art. 124, da Constituição do Estado de Mato Grosso determina o rol de 
legitimados par a propositura da ADIN, dentre eles o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou 
partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. 
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CAPÍTULO V - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: 

Seção I - Das Disposições Gerais (Art. 127 ao 136) 

A Administração Pública é o conjunto dos órgãos e funções dos Poderes do Estado e das 
entidades descentralizadas, aplicadas à execução de atividades e serviços administrativos, com a 
finalidade de promoção do bem-estar geral e da satisfação das necessidades coletivas. 

➔ A Administração Pública direta é efetivada imediatamente por qualquer dos órgãos próprios dos
Poderes do Estado.

➔ A Administração Pública Indireta é realizada mediatamente por:
✓ Autarquias, de serviço ou territorial;
✓ Sociedades de economia mista;
✓ Empresas públicas;
✓ Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;
✓ Demais entidades de direito privado, sob o controle direto ou indireto do Estado.

As empresas concessionárias de serviços públicos sujeitam-se ao permanente controle e fiscalização do 
Poder Público e da coletividade, cumprindo-lhes manter adequada execução do serviço e a plena satisfação 
dos direitos dos usuários. 

Da Administração Pública:

Seção I - Das Disposições Gerais (Art. 127 ao 136)

Seção II - Dos Servidores Públicos (Art. 137 ao 144)

Seção III - Da Política Salarial Única (Art. 145 ao 148)
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Seção II - Dos Servidores Públicos (Art. 137 ao 144) 

Subseção I - Das Disposições Gerais 

A qualquer pessoa é atribuída o direito de levar ao conhecimento da autoridade a 
improbidade, irregularidade ou ilegalidade de que tomar ciência, imputável a qualquer 
servidor público, competindo ao funcionário ou empregado público fazê-lo perante seu 
superior hierárquico. 

Subseção II - Dos Servidores Públicos Civis 

O Estado e os Municípios, instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e 
planos de carreira para os servidores da Administração Pública direta, autarquias e fundações. 

➔ O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso terá caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados
e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e será regido
pelas normas previstas nesta Constituição.

A autorização, 
permissão ou concessão 

para a prestação de 
serviços públicos, 
sempre mediante 

licitação, será regulada 
por lei, que disporá 

sobre:

I - O regime das empresas concessionárias de serviços públicos, o caráter 
especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de 

caducidade, fiscalização, rescisão e reversão de concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - tarifas que permitam cobrir o custo, a depreciação dos equipamentos 
e os investimentos na melhoria e a expansão dos serviços;

IV - a obrigatoriedade de manter o serviço adequado;

V - a reversão dos bens vinculados ao serviço público objeto de concessão 
ou permissão.
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Serão aplicadas, imediatamente, ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de 
Mato Grosso as normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, 
constantes da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, 
ressalvados os casos em que se fizer necessária a adequação legislativa local ou federal. 

Subseção III - Dos Servidores Públicos Militares 

São servidores públicos militares os integrantes da Polícia Militar do Estado e do Corpo de Bombeiros 
Militar. 

✓ As patentes, conferidas pelo Governador, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são
asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os
títulos, postos e uniformes militares.

✓ Aplica-se aos servidores a que se refere esta Subseção, o disposto no art. 42 e seus parágrafos da
Constituição Federal.

CAPÍTULO VI - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO 

Seção I - Das Disposições Gerais (Art. 149 ao 152) 

O ESTADO E OS MUNICÍPIOS, OBSERVADO O DISPOSTO NA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NESTA CONSTITUIÇÃO, PODERÃO

INSTITUIR OS SEGUINTES TRIBUTOS: 

SEM PREJUÍZO DE OUTRAS GARANTIAS ASSEGURADAS AO

CONTRIBUINTE, É VEDADO AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS: 

I - Impostos; 
II - Taxas, em razão do exercício do poder de polícia 
ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços 
públicos específicos e divisíveis prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição; 

I - Exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça; 
II - Instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrarem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, 

O servidor abrangido 
por regime próprio 

de previdência social 
será aposentado:

I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma 

estabelecida em lei complementar federal;

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que 
estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que 
será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da 

continuidade das condições que ensejaram a concessão da 
aposentadoria, observadas as condições e requisitos estabelecidos em 

lei;

III - voluntariamente, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 
aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados tempo de 

contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar
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III - Contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas. 
IV - Sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para 
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da 
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. 
V - As taxas não poderão ter base de cálculo própria 
de impostos. 

independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos; 
III - Cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do
início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
IV - Utilizar tributo com efeito de confisco;
V - Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou
bens, por meio de tributos interestaduais ou
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio
pela utilização de vias conservadas pelo Poder
Público;
VI - Instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
observados os requisitos da lei;
d) os imóveis tombados pelos órgãos competentes;
e) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a
sua impressão;
VII - Estabelecer diferença tributária entre bens e
serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.

A concessão ou revogação de isenções incentivos, benefícios fiscais e tributários, no Estado, 
dependerá de autorização do Poder Legislativo Estadual ou Municipal. 

Seção II - Dos Impostos do Estado (Art. 153 ao 154) 

Para a sua prova é de suma importância o artigo seguinte: 

Art. 153 Compete ao Estado instituir: 
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I - Impostos sobre: 

a) transmissão “causa-mortis” e doação, de quaisquer bens ou direitos;

b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se
iniciem no exterior;

c) propriedade de veículos automotores;

II - Adicional ao imposto de renda incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital, até 
o limite de cinco por cento do imposto pago à União por pessoas físicas ou jurídicas
domiciliadas em seu território.

§ 1º O imposto previsto no inciso I, alínea “a”, atenderá ao seguinte:

I - Relativamente aos bens imóveis e respectivos direitos, competirá ao Estado quando nele se 
situar o bem; 

II - Relativamente aos bens móveis, títulos e créditos, competirá ao Estado onde nele se 
processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador; 

III - Terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar federal: 

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;

b) se o “de cujus” possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado
no exterior;

IV - Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. 

§ 2º O imposto previsto no inciso I, “b”, atenderá ao seguinte:

I - Será não-cumulativo, admitida sua seletividade, em função da essencialidade das 
mercadorias e dos serviços, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à 
circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado nas anteriores 
por este ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 

II - A isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará 
crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e 
acarretará a anulação do crédito relativo às operações e prestações anteriores; 

III - Terá alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação, na 
forma estabelecida por Resolução do Senado Federal; 

IV - Poderá ter as alíquotas máximas e mínimas nas operações internas estabelecidas por 
Resolução do Senado Federal, nos termos do art. 155, § 2º, V, da Constituição Federal; 
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V - Não poderá ter alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços, inferiores às previstas para as operações interestaduais, salvo 
deliberação em contrário do Estado, na forma da lei do Sistema Financeiro e Tributário do 
Estado e do art. 155, XII, “g” da Constituição Federal; 

VI - Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte 
ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual; 

VI-A - Nas entradas de bens e serviços originários de outras unidades federadas, caberá a este
Estado o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna de Mato Grosso e a
alíquota interestadual da unidade federada de origem;

VI-B - A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a
alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VI-A deste parágrafo será atribuída:

a) ao destinatário mato-grossense, quando este for contribuinte do imposto;

b) ao remetente, quando o destinatário mato-grossense não for contribuinte do imposto;

VIII - Incidirá, também: 

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem
destinado ao consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado
no exterior, cabendo o imposto ao Estado, quando nele estiver situado o estabelecimento
destinatário da mercadoria ou do serviço;

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não
compreendidos na competência tributária dos Municípios;

IX - Não incidirá: 

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos os
semielaborados definidos em lei complementar federal;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica;

c) sobre o ouro, quando definido em lei federal como ativo financeiro ou instrumento cambial,
nos termos do art. 153, § 5º, da Constituição Federal;

X - Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos 
industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto 
destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. 
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Seção III - Dos Impostos dos Municípios (Art. 155) 

Seção IV - Da Repartição das Receitas Tributárias (Art. 156 ao 161) 

As repartições das Receitas Tributárias entre Estado e Município ocorrerão da seguinte forma: 

PERTENCEM AO ESTADO: PERTENCEM AOS MUNICÍPIOS: 

I - O produto da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por ele, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem; 
II - Vinte por cento do produto da arrecadação do 
imposto que a União instituir no exercício da 
competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I, da 
Constituição Federal; 
III - Trinta por cento do produto da arrecadação do 
imposto sobre operações de crédito, câmbio e 
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários 
incidente sobre o ouro, originário deste Estado, 
quando definido em lei federal como ativo 
financeiro ou instrumento cambial. 

I - O produto da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem; 
II - Cinquenta por cento do produto da arrecadação 
do imposto da União sobre a propriedade territorial 
rural, relativamente aos imóveis neles situados; 
III - Cinquenta por cento do produto da arrecadação 
do imposto do Estado sobre a propriedade de 
veículos automotores licenciados em seu território; 
IV - Vinte e cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação; 
V - Setenta por cento para o Município de origem, 
do produto da arrecadação do imposto sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas 
a títulos ou valores mobiliários, incidente sobre o 
ouro, quando definido em lei federal como ativo 
financeiro ou instrumento cambial. 

Ademais, é importante mencionar: 

Compete aos 
Municípios instituir 

impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão “inter-vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição;

III - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel;

IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 153, I, “b”, 
definidos em lei complementar federal.
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Seção V - Dos Orçamentos (Art. 162 ao 167) 

➔ Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
✓ O plano plurianual;
✓ As diretrizes orçamentárias;
✓ Os orçamentos anuais do Estado.

➔ Caberá à Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária:

I - Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas 
anualmente pelo Governador do Estado; 

II - Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas estaduais e setoriais e exercer o acompanhamento 
e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais Comissões da Assembleia Legislativa. 

SÃO VEDADOS: 

I - O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 
II - A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários 
ou adicionais; 
III - A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas 
as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta; 
IV - A vinculação de impostos a órgão, fundo ou despesas, ressalvadas a repartição do produto da 
arrecadação dos impostos a que se referem os incisos III e IV do Artigo 157 e o Artigo 159 e respectivos 

O Estado 
entregará:

I - dos recursos que receber nos termos do inciso II, Artigo 159, da Constituição 
Federal, 25% (vinte e cinco por cento) aos municípios, observados os critérios 
estabelecidos no Artigo 157, parágrafo único, incisos I e II, desta Constituição; 

II - das receitas tributárias próprias do Tesouro do Estado, provenientes de impostos, 
03% (três por cento) para aplicação em programas de financiamento ao setor 

privado, através de instituições financeiras de caráter oficial, ficando assegurados 
aos mini, micro e pequenos agentes econômicos, no mínimo 60% (sessenta por 

cento) destes recursos, na forma que a lei complementar estabelecer.

A lei 
orçamentária 

anual 
compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, 
órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta;

II - o orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da Administração Pública direta ou indireta bem 

como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
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incisos, desta Constituição; a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, 
como determinado pelo Artigo 245 desta Constituição, e a prestação de garantias às operações de crédito 
por antecipação de receita, previstas no Artigo 162, § 7º, desta Constituição; 
V - A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes; 
VI - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação 
para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa; 
VII - A solicitação e a concessão de créditos ilimitados; 
VIII - A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social para suprir necessidades ou cobrir “deficit” de empresas, fundações e fundos, inclusive dos 
mencionados no art. 162, § 5º, desta Constituição; 
IX - A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 
X - Lançamento de títulos da dívida pública estadual, sem prévia autorização legislativa;  
XI - A aplicação de disponibilidade de caixa do Estado em títulos, valores mobiliários e outros ativos de 
empresa privada. 

A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos Municípios não poderá exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar federal. 

Seção VI - Do Sistema Financeiro Estadual (Art. 168 ao 172) 

O Sistema Financeiro Público Estadual estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do Estado e a servir aos interesses da coletividade, com a função precípua de 
democratizar o crédito e permitir à população o acesso aos serviços bancários, é constituído 
pelas instituições financeiras oficiais estaduais. 

➔ A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação ou extinção das instituições financeiras oficiais
estaduais dependerão sempre de prévia autorização da Assembleia Legislativa.

➔ A arrecadação de tributos e demais receitas, dos órgãos da Administração Pública direta e indireta,
será efetuada em instituições financeiras públicas e privadas em que brasileiros detenham mais de
50% (cinquenta por cento) do capital com direito a voto.

TÍTULO IV - DO MUNICÍPIO 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os Municípios serão responsáveis em gerir com autonomia política, administrativa e financeira, os 
interesses da sua população, se estruturando através de sua lei orgânica e demais leis que adotar. 

Na gerência dos interesses da população, o Município deverá observar os seguintes objetivos prioritários: 

✓ Cooperar com a União, com o Estado, como também se associando com outros Municípios, para a
realização do bem-comum;
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✓ Assistir os segmentos mais carentes da sociedade, sem prejuízo do estímulo e apoio do
desenvolvimento econômico;

✓ Estimular e difundir o ensino e a cultura, bem como proteger o patrimônio cultural e o meio
ambiente;

✓ Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
parcelamento e ocupação do solo urbano;

✓ Assegurar as condições básicas para as ações e serviços que visem a promover, a proteger e a
recuperar a saúde individual e coletiva;

✓ Realizar a ação administrativa, proporcionando meios de acesso dos setores populares aos seus atos,
os quais devem estar sujeitos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade.

Seção I - Da Criação e Extinção do Município (Art. 176 ao 180) 

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a 
unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-á por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos 
em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 
diretamente interessadas. 

Seção II - Da Lei Orgânica Municipal (Art. 181 ao 183) 

A Lei Orgânica Municipal, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, observará todos os preceitos do art. 29 da 
Constituição Federal e as diretrizes seguintes: 

✓ Garantir a participação da comunidade e de suas entidades representativas na gestão do Município,
na formulação e na execução das políticas, planos, orçamentos, programas e projetos municipais;

✓ Previsão de assento em órgãos colegiados de gestão municipal de representantes das associações de
bairros, profissionais e de sindicatos de trabalhadores;

✓ Acesso garantido de qualquer cidadão, sindicato, partido político e entidade representativa à
informação sobre os atos do Governo Municipal e das entidades por ele controladas, relativos à
gestão dos interesses públicos, na forma prevista nesta Constituição;

Os requisitos indispensáveis para a 
criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de Municípios, 
fixados em lei complementar, 
versarão, entre outros, sobre:

I - Número mínimo de habitantes;

II - Condições para instalação da Prefeitura, Câmara Municipal;

III - Existência de centro urbano;

IV - Preservação da continuidade territorial;

V - Formas de representação à Assembleia Legislativa e aprovação da 
maioria absoluta dos votos dos respectivos eleitores.
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✓ Iniciativa popular de projetos de lei de interesses específico do Município, da cidade ou de bairros,
através de manifestação de cinco por cento do eleitorado;

✓ Instituição de Sistema Municipal de Defesa do Consumidor;
✓ A criação das guardas municipais será efetivada por lei municipal.

O número de Vereadores será proporcional à população do Município, sendo no mínimo 
de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes e, no 
mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um milhão 
e menos de cinco milhões de habitantes. 

Seção III - Do Patrimônio do Município (Art. 184 ao 188) 

Constituem patrimônio do Município seus bens móveis, os imóveis de seu domínio 
pleno, direto ou útil, e a renda proveniente do exercício das atividades de sua 
competência e prestação de seus serviços. Os bens imóveis do Município não podem 
ser objeto de doação, salvo mediante ato do Prefeito, autorizado pela Câmara 
Municipal. 

Seção IV - Da Intervenção (Art. 189) 

O Estado não intervirá nos Municípios, exceto nos casos previstos no art. 35 da Constituição 
Federal. 

Seção V - Dos Poderes Municipais (Art. 190 ao 205) 

Subseção I - Das Disposições Gerais 

São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 

Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a 
finalidade de: 

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo 
e dos orçamentos do Município; 
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II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 

III - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do 
Município; 

IV -Apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional. 

Subseção II - Do Poder Legislativo Municipal 

O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal composta pelos Vereadores 
eleitos mediante pleito direto universal e secreto, com mandato de quatro anos. 

Sujeita-se o Vereador, no que couber, às proibições, incompatibilidades e perda de mandato previstas para 
o Deputado Estadual.

➔ Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre assuntos de interesse local,
suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do
Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

➔ São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
✓ Matéria orçamentária e tributária;
✓ Servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
✓ Criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;
✓ Criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica,

bem como a fixação da respectiva remuneração.

Subseção III - Do Poder Executivo Municipal 

O Poder Executivo do Município é exercido pelo Prefeito. 

Observações importantes sobre o Executivo Municipal: 

✓ O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos pelo voto direto, universal e secreto.
✓ A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado.
✓ Poderá o Vice-Prefeito, sem perda do mandato e mediante licença da Câmara, aceitar e
✓ Exercer cargo ou função de confiança municipal, estadual ou federal.
✓ Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito.
✓ Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será

chamado ao exercício do Poder Executivo, o Presidente da Câmara Municipal.
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Seção VI - Do Orçamento e da Fiscalização (Art. 206 ao 215) 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Prefeitura, da 
Mesa da Câmara Municipal e das suas entidades de Administração Pública indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias da receita será 
exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle 
interno do Poder Executivo Municipal, na forma estabelecida nesta Constituição e na Lei Orgânica 
do Município 

Subseção I - Do Sistema de Controle Externo 

O Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal remeterão ao Tribunal de Contas o balancete mensal, até o último 
dia do mês subsequente, transcorrido o prazo sem que isso ocorra, o Tribunal de Contas dará ciência do fato 
à Câmara Municipal, confirmada a omissão, a Câmara Municipal adotará as providências legais para compelir 
o faltoso ao cumprimento da obrigação.

São crimes de 
responsabilidade, definidos 
em lei especial, e apenados 
com perda de mandato, os 

atos do Prefeito que 
atentarem contra:

I - A probidade na administração;

II - O cumprimento das normas constitucionais, leis e decisões judiciais;

III - A lei orçamentária;

IV - O livre exercício do Poder Legislativo;

V - O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais

O Tribunal de Contas emitirá 
parecer prévio circunstanciado 
sobre as contas que o Prefeito 
Municipal deve, anualmente, 
prestar, podendo determinar 
para esse fim a realização de 

inspeções necessárias, 
observado:

I - as contas anuais do Prefeito Municipal do ano anterior serão 
apreciadas pelo Tribunal de Contas, dentro do exercício 

financeiro seguinte;

II - a Câmara Municipal somente poderá julgar as contas do 
Prefeito, após o parecer prévio do Tribunal de Contas, que 

somente deixará de prevalecer pelo voto de dois terços dos seus 
membros;

III - esgotado o prazo de sessenta dias, sem deliberação da 
Câmara Municipal, as contas com o parecer do Tribunal de 

Contas serão colocadas na ordem do dia da sessão imediata, 
sobrestadas as demais proposições, até sua votação final;

IV - rejeitadas as contas, a Mesa da Câmara Municipal remeterá, 
em quarenta e oito horas, todo o processado ao Ministério 

Público, que adotará os procedimentos legais.
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TÍTULO V - DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

CAPÍTULO I - DA SEGURIDADE SOCIAL (ART. 216 AO 236) 

Neste capítulo há 20 artigos. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena.  

CAPÍTULO II - DA AÇÃO CULTURAL (ART. 237 AO 262) 

Neste capítulo há 25 artigos. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena. 

CAPÍTULO III - DOS RECURSOS NATURAIS (ART. 263 AO 299) 

Neste capítulo há 36 artigos. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena. 

CAPÍTULO IV - DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO (ART.300 AO 
357) 

Neste capítulo há 57 artigos. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 62 artigos no ADCT. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí, pessoal? Tudo certo? 

Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado!  

Quaisquer dúvidas estou às ordens nos canais do curso e nos seguintes contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com
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Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Grande abraço! 

Igor Maciel 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (VUNESP - Juiz Estadual (TJ MT) /2018) A respeito das normas da Constituição do Estado de Mato
Grosso no tocante ao Poder Judiciário, assinale a alternativa correta.

a) s proventos da aposentadoria serão revisados anualmente pelo Tribunal, vedados reajustes ou aumentos
dos inativos baseados na remuneração concedida, a qualquer título, aos magistrados em atividade.

b) somente poderão concorrer ao acesso por merecimento os juízes que integrarem a última entrância da
carreira e que nela contem com o mínimo de cinco anos de exercício, salvo se não houver, com tais requisitos,
quem aceite a vaga.

c) aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério
e dedicar-se à atividade político-partidária, exceto se devidamente autorizado por dois terços dos membros
do Tribunal Pleno.

d) o Tribunal somente poderá remover, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente o
magistrado por interesse público, em decisão por voto secreto de dois terços, de seus membros, assegurada
ampla defesa.

e) os Procuradores de Justiça, os Procuradores do Estado e os membros da Defensoria Pública gozarão do
mesmo tratamento e das mesmas prerrogativas dispensadas aos membros dos Tribunais perante os quais
oficiem.

Comentários 

Letra D, CERTA. A alternativa reproduziu o texto do inciso VI do art. 92 da Constituição do Estado do Mato 
Grosso. 

2. (IBADE - Advogado (SEJUDH MT) /2017) Acerca da Constituição do Estado do Mato Grosso, assinale
a assertiva correta.

a) no exercício de sua autonomia, o Estado editará normas supralegais, leis, expedirá atos e adotará medidas
pertinentes aos seus interesses, às necessidades da Administração e ao bem-estar da população.

b) as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na
forma de resolução, as decorrentes de obras da União, são bens do Estado do Mato Grosso.

c) a organização político-administrativa do Estado compreende seus Municípios, dotados de autonomia e
subdivididos em distritos criados por eles, observada a legislação federal.

d) é mantida a integridade territorial do Estado, que somente será alterada mediante aprovação de sua
população e por lei complementar federal.
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e) são símbolos estaduais a bandeira, o selo e o brasão de armas em uso na data da promulgação da
Constituição, bem como o hino estabelecido em decreto estadual.

Comentários 

Letra D, CERTA. De acordo com o texto expresso na Constituição do Estado do Mato Grosso: Art. 17 É mantida 
a integridade territorial do Estado, que somente será alterada mediante aprovação de sua população e por 
lei complementar federal. 

3. (FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2016/VIII) Em conformidade com a disciplina do
processo legislativo no âmbito da Constituição do Estado de Mato Grosso,

a) o Governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, cabendo
à Assembleia Legislativa manifestar-se no prazo máximo de 45 dias, prazo este que correrá inclusive durante
o período de recesso parlamentar e se aplica aos projetos de lei complementar.

b) a Constituição estadual poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Câmaras
Municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas, no mínimo, pela maioria absoluta de seus membros.

c) a iniciativa popular consiste no exercício direto do poder político pela população mato-grossense, podendo
ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito, no mínimo, por um por
cento dos eleitores inscritos no Estado, distribuído, pelo menos, por dez Municípios.

d) a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria-
Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição.

e) o Governador do Estado não poderá solicitar delegação à Assembleia Legislativa para elaborar Lei
Complementar com escopo de regular a organização da Procuradoria Geral do Estado.

Comentários 

A alternativa correta é a letra E. A organização da Procuradoria Geral do Estado é de iniciativa privativa do 
Governador do Estado. Deste modo, ele não poderá delegar esta atribuição à Assembleia Legislativa. Nos 
termos do art.39, parágrafo único, II, c, da Constituição do Estado do Mato Grosso. 

4. (FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2016/VIII) Considere a seguinte situação hipotética
de acordo com a Constituição do Estado de Mato Grosso: O Governador e o Vice-Governador do Estado
falecem trágica e simultaneamente em um acidente aéreo, no início do terceiro ano do mandato. Neste
caso, vagando os respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder
Executivo Estadual, o Presidente:

a) do Tribunal de Justiça e o Presidente da Assembleia Legislativa e far-se-á eleição indireta noventa dias
depois de abertas simultaneamente as vagas.

b) da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal da Capital do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça,
e far-se-á eleição direta noventa dias depois de abertas simultaneamente as vagas.

c) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, cabendo à Assembleia Legislativa realizar
eleição indireta para ambos os cargos após o decurso do prazo de trinta dias da vacância, na forma da lei.
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d) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça e far-se-á eleição direta noventa dias depois
de abertas simultaneamente as vagas.

e) da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal da Capital do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça,
cabendo à Assembleia Legislativa realizar eleição indireta para ambos os cargos após o decurso do prazo de
trinta dias da vacância, na forma da lei.

Comentários 

A alternativa correta é a letra D. Nos termos do art. 62 e 63, da Constituição do Estado do Mato Grosso. 

5. (FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2016/VIII) Segundo a Constituição do Estado do Mato
Grosso, caberá à Administração Pública Estadual:

a) assegurar, na forma disciplinada em decreto, o livre acesso às informações básicas sobre o meio ambiente.

b) definir, criar e manter, por resolução do secretário do meio ambiente, áreas necessárias à proteção das
cavidades naturais, sítios arqueológicos, paisagens naturais notáveis, outros bens de valor histórico, turístico,
científico e cultural.

c) definir, por resolução do secretário do meio ambiente, espaços territoriais e seus componentes, a serem
especialmente projetados pela criação de unidades de conservação ambiental e tombamento dos bens de
valor cultural.

d) financiar, integral e obrigatoriamente, a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia
alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia.

e) vincular a participação em licitações, acesso a benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais, ao cumprimento
da legislação ambiental, certificado pelo órgão competente.

Comentários 

Alternativa E, CERTA. É o que se encontra disposto no art. 263, parágrafo único, inciso XII, da Constituição 
Estadual de Mato Grosso. 

6. (FMP - Auditor do Estado de Mato Grosso/2015) No âmbito da fiscalização contábil, financeira e
orçamentária, é correto afirmar que:

a) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Executivo, incumbido da fiscalização interna das
contas da administração pública.

b) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Executivo, incumbido da fiscalização externa das
contas da administração pública.

c) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização externa das contas da
administração pública, sendo-lhe vedado aplicar diretamente multas e cominações aos responsáveis por
irregularidades, devendo para tanto representar ao Poder Executivo estadual.

d) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização externa das contas da
administração pública, sendo-lhe possível aplicar diretamente cominações e multas aos responsáveis por
irregularidades, constituindo, tais decisões, títulos executivos.
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e) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização externa das contas da
administração pública, sendo-lhe possível aplicar diretamente cominações e multas aos responsáveis por
irregularidades, constituindo, tais decisões, documentos hábeis a comprovar a existência de obrigações
pecuniárias em ação de cobrança sempre necessária para a constituição de título executivo.

Comentários 

Alternativa letra D, CERTA. Nos termos do art. 77, inciso VIII e § 4º, da Constituição Estadual de Mato Grosso. 

7. (FMP - Auditor do Estado de Mato Grosso/2015) De acordo com a Constituição do Estado do Mato
Grosso, é CORRETO afirmar que:

a) o Tribunal de Contas do Estado é integrado por nove Conselheiros e tem sede na Capital do Estado.

b) é requisito para a nomeação no cargo de Conselheiro, com aprovação prévia da Assembleia Legislativa,
que o escolhido tenha idoneidade moral e reputação ilibada.

c) os Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, vedações, impedimentos,
remuneração e vantagens dos Deputados estaduais.

d) os Conselheiros do Tribunal de Contas estão sujeitos a mandato de quatro anos.

e) dentre os Conselheiros do Tribunal de Contas, três serão escolhidos livremente pelo Governador.

Comentários 

Alternativa letra B, CERTO. Nos termos do inciso II, do § 1º, do art. 49, da Constituição do Estado do Mato 
Grosso. 

8. (UFMT - Agente do Serviço de Trânsito (DETRAN MT) /2015) Considerando as disposições da
Constituição Estadual de Mato Grosso de 1989, o Tribunal de Contas, ao constatar que o prefeito não
realizou a prestação de contas devida na forma da lei, conforme dispõe o art. 35, II, da Constituição Federal
Brasileira de 1988, representará ao:

a) Presidente do Tribunal de Justiça pela intervenção no Município.

b) Procurador Geral de Justiça pela intervenção no Município.

c) Presidente da Assembleia Legislativa pela intervenção no Município.

d) Governador do Estado pela intervenção no Município.

Comentários 

A alternativa correta é a letra D. Nos termos dos artigos 47, XII, e 66, VI, da Constituição Mato-Grossense. 

9. (FCC - Procurador do Município de Cuiabá/2014) A Constituição do Estado do Mato Grosso, ao
dispor sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Estado e entidades da Administração
estadual, mediante controle externo, estabelece que:



54 
63 

I. Será exercida pela Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o qual é
integrado por sete Conselheiros, tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o
território do Estado.

II. Dois dos Conselheiros do TCE serão escolhidos, alternadamente, dentre auditores e membros do
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo critérios de
antiguidade e merecimento.

III. Os Conselheiros do TCE serão nomeados pelo Governador do Estado, com aprovação prévia da
Assembleia Legislativa, dentre brasileiros que satisfaçam, entre outros, aos seguintes requisitos: notório
conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro ou de administração pública; e mais de 10 anos de
exercício de função ou efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos nas áreas mencionadas e,
no caso dos auditores e membros do Ministério Público junto ao TCE, 10 anos de efetiva atividade nas
respectivas carreiras daquele Tribunal.

É compatível com a disciplina da matéria na Constituição da República o quanto referido em: 

a) I, II e III.

b) I, apenas.

c) I e II, apenas.

d) I e III, apenas.

e) II e III, apenas.

Comentários 

A alternativa correta é a letra A. Todos os itens estão certos, pois segundo o art. 75 e seguintes, da 
Constituição Federal. 

10. (FCC - Analista de Contas (MP TCE-MT) /Direito/2013) O Ministério Público de Contas − MPC do
Estado de Mato Grosso foi criado por meio da Emenda Constitucional 58/10 e é instituição permanente,
essencial às funções de fiscalização e controle externo contábil, financeiro, orçamentário, operacional e
patrimonial. É regra atinente ao MPC:

a) Assegurar aos Procuradores direitos e garantias dos Conselheiros do Tribunal de Contas.

b) A unidade, a indivisibilidade e a inamovibilidade incluem-se entre os princípios institucionais.

c) Será integrado por seis procuradores de contas de carreira própria.

d) Investidura a termo de um ano do Procurador-Geral de Contas.

e) Vedação à recondução imediata do Procurador-Geral de Contas.

Comentários 

Alternativa E, CORRETA. Segundo o § 2º do artigo 51, da Constituição do Estado do Mato Grosso. 

11. (UFMT - Promotor de Justiça (MPE MT) /2012) Nos termos da Constituição do Estado de Mato
Grosso, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público,
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quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia 
de receitas, será exercida mediante controle externo pelo Poder: 

a) Executivo e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua Lei Complementar.

b) Legislativo e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua Lei Complementar.

c) Judiciário e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua Lei Complementar.

d) Executivo e pelo Colégio de Procuradores de Justiça, pelo sistema de controle interno.

e) Legislativo e pelo Colégio de Procuradores de Justiça, pelo sistema de controle interno.

Comentários 

Alternativa correta é a letra B. A assertiva está de acordo com o disposto no art. 105, parágrafo único, da 
Constituição do Estado do Mato Grosso. 

12. (FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2011/VII) Considere as seguintes afirmações a
respeito do exercício de jurisdição constitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grasso:

I. A Constituição do Estado prevê que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo do Poder Público, o que é compatível com a cláusula de reserva de plenário contida na
Constituição da República.

II. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo
estadual, citará, previamente, a Procuradoria Geral do Estado para defender o ato ou o texto impugnado ou
o Procurador Municipal, para o mesmo fim, quando se tratar de norma legal ou ato normativo municipal.

III. A disciplina sobre o controle de omissões inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça em face da
Constituição estadual por meio de ação direta reproduz para esta esfera o quanto previsto na Constituição
da República a respeito do controle das omissões em âmbito federal.

 Está correto o que se afirmar em: 

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e II, apenas.

d) I e III, apenas.

e) I, II e III.

Comentários 

A alternativa é letra E (I, II e III corretos). Conforme dispõe os art. 97 e 103, da Constituição Federal, e art. 
125 e 125, da Constituição do Estado do Mato Grosso.  

13. (FMP - Auditor Público Externo (TCE-MT) /2011) Sobre o TCE do Mato Grosso, é correto afirmar
que:
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a) o primeiro procurador-chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é escolhido por indicação
e aprovação do Tribunal Pleno.

b) a competência para sua organização administrativa é privativa do Governo do Estado.

c) os conselheiros do Tribunal de Contas são nomeados pelo Governador do Estado com aprovação prévia
do Poder Judiciário estadual.

d) o auditor, quando em substituição a conselheiro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e,
quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Entrância Especial.

e) os conselheiros somente poderão se aposentar com as vantagens do cargo, quando o tiverem exercido
efetivamente por mais de dez anos.

Comentários 

Alternativa é letra D. Segundo determina a Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 49), o auditor, 
quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no 
exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de Entrância Especial. 

14. (FMP - Auditor Público Externo - TCE-MT/2011) É parte legítima para propor ação direta de
inconstitucionalidade e lei ou ato normativo estadual ou municipal conforme a Constituição do Estado do
Mato Grosso:

a) a mesa do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

b) o Ministério Público do Estado do Mato Grosso.

c) o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

d) partidos políticos com representação no Estado do Mato Grosso.

e) o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se
tratar de lei ou ato normativo municipal.

Comentários 

Alternativa é letra E. O art. 124, da Constituição do Estado de Mato Grosso determina o rol de legitimados 
par a propositura da ADIN, dentre eles o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com 
representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. 

QUESTÕES EXTRAS QUE NÃO FORAM COMENTADAS 

15. (FMP - Notário e Registrador (TJ MT) /Provimento/2014) De acordo com a Constituição do Mato
Grosso, são partes legítimas para propor a ação direta de lei ou ato normativo estadual ou municipal em
face dela:

a) o vereador, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

b) o Procurador do Município, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

c) a Mesa da Câmara de Vereadores, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.



57 
63 

d) o Procurador-Geral do Estado, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

e) o Procurador-Geral de Justiça, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

Gabarito: C 

16. (FMP - Promotor de Justiça MPE MT/2008) De acordo com a Constituição do Estado do Mato
Grosso:

a) o Poder Legislativo Estadual possui somente autonomia funcional e administrativa.

b) nas matérias de competência do Estado é indispensável a aquiescência do Governador para os projetos
de leis advindos da Assembleia Legislativa.

c) perde o mandato deputado estadual investido no cargo de Secretário do Estado.

d) a organização do Ministério Público Estadual é regulada por lei ordinária.

e) as matérias reservadas à legislação complementar não podem ser objeto de delegação ao Governador do
Estado.

Gabarito: E. 

LISTA DE QUESTÕES 

1. (VUNESP - Juiz Estadual (TJ MT) /2018) A respeito das normas da Constituição do Estado de Mato
Grosso no tocante ao Poder Judiciário, assinale a alternativa correta.

a) s proventos da aposentadoria serão revisados anualmente pelo Tribunal, vedados reajustes ou aumentos
dos inativos baseados na remuneração concedida, a qualquer título, aos magistrados em atividade.

b) somente poderão concorrer ao acesso por merecimento os juízes que integrarem a última entrância da
carreira e que nela contem com o mínimo de cinco anos de exercício, salvo se não houver, com tais requisitos,
quem aceite a vaga.

c) aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério
e dedicar-se à atividade político-partidária, exceto se devidamente autorizado por dois terços dos membros
do Tribunal Pleno.

d) o Tribunal somente poderá remover, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente o
magistrado por interesse público, em decisão por voto secreto de dois terços, de seus membros, assegurada
ampla defesa.

e) os Procuradores de Justiça, os Procuradores do Estado e os membros da Defensoria Pública gozarão do
mesmo tratamento e das mesmas prerrogativas dispensadas aos membros dos Tribunais perante os quais
oficiem.

2. (IBADE - Advogado (SEJUDH MT) /2017) Acerca da Constituição do Estado do Mato Grosso, assinale
a assertiva correta.

a) no exercício de sua autonomia, o Estado editará normas supralegais, leis, expedirá atos e adotará medidas
pertinentes aos seus interesses, às necessidades da Administração e ao bem-estar da população.
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b) as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na
forma de resolução, as decorrentes de obras da União, são bens do Estado do Mato Grosso.

c) a organização político-administrativa do Estado compreende seus Municípios, dotados de autonomia e
subdivididos em distritos criados por eles, observada a legislação federal.

d) é mantida a integridade territorial do Estado, que somente será alterada mediante aprovação de sua
população e por lei complementar federal.

e) são símbolos estaduais a bandeira, o selo e o brasão de armas em uso na data da promulgação da
Constituição, bem como o hino estabelecido em decreto estadual.

3. (FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2016/VIII) Em conformidade com a disciplina do
processo legislativo no âmbito da Constituição do Estado de Mato Grosso,

a) o Governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, cabendo
à Assembleia Legislativa manifestar-se no prazo máximo de 45 dias, prazo este que correrá inclusive durante
o período de recesso parlamentar e se aplica aos projetos de lei complementar.

b) a Constituição estadual poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Câmaras
Municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas, no mínimo, pela maioria absoluta de seus membros.

c) a iniciativa popular consiste no exercício direto do poder político pela população mato-grossense, podendo
ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito, no mínimo, por um por
cento dos eleitores inscritos no Estado, distribuído, pelo menos, por dez Municípios.

d) a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria-
Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição.

e) o Governador do Estado não poderá solicitar delegação à Assembleia Legislativa para elaborar Lei
Complementar com escopo de regular a organização da Procuradoria Geral do Estado.

4. (FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2016/VIII) Considere a seguinte situação hipotética
de acordo com a Constituição do Estado de Mato Grosso: O Governador e o Vice-Governador do Estado
falecem trágica e simultaneamente em um acidente aéreo, no início do terceiro ano do mandato. Neste
caso, vagando os respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder
Executivo Estadual, o Presidente:

a) do Tribunal de Justiça e o Presidente da Assembleia Legislativa e far-se-á eleição indireta noventa dias
depois de abertas simultaneamente as vagas.

b) da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal da Capital do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça,
e far-se-á eleição direta noventa dias depois de abertas simultaneamente as vagas.

c) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, cabendo à Assembleia Legislativa realizar
eleição indireta para ambos os cargos após o decurso do prazo de trinta dias da vacância, na forma da lei.

d) da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça e far-se-á eleição direta noventa dias depois
de abertas simultaneamente as vagas.

e) da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal da Capital do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça,
cabendo à Assembleia Legislativa realizar eleição indireta para ambos os cargos após o decurso do prazo de
trinta dias da vacância, na forma da lei.
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5. (FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2016/VIII) Segundo a Constituição do Estado do Mato
Grosso, caberá à Administração Pública Estadual:

a) assegurar, na forma disciplinada em decreto, o livre acesso às informações básicas sobre o meio ambiente.

b) definir, criar e manter, por resolução do secretário do meio ambiente, áreas necessárias à proteção das
cavidades naturais, sítios arqueológicos, paisagens naturais notáveis, outros bens de valor histórico, turístico,
científico e cultural.

c) definir, por resolução do secretário do meio ambiente, espaços territoriais e seus componentes, a serem
especialmente projetados pela criação de unidades de conservação ambiental e tombamento dos bens de
valor cultural.

d) financiar, integral e obrigatoriamente, a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia
alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia.

e) vincular a participação em licitações, acesso a benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais, ao cumprimento
da legislação ambiental, certificado pelo órgão competente.

6. (FMP - Auditor do Estado de Mato Grosso/2015) No âmbito da fiscalização contábil, financeira e
orçamentária, é correto afirmar que:

a) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Executivo, incumbido da fiscalização interna das
contas da administração pública.

b) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Executivo, incumbido da fiscalização externa das
contas da administração pública.

c) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização externa das contas da
administração pública, sendo-lhe vedado aplicar diretamente multas e cominações aos responsáveis por
irregularidades, devendo para tanto representar ao Poder Executivo estadual.

d) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização externa das contas da
administração pública, sendo-lhe possível aplicar diretamente cominações e multas aos responsáveis por
irregularidades, constituindo, tais decisões, títulos executivos.

e) o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização externa das contas da
administração pública, sendo-lhe possível aplicar diretamente cominações e multas aos responsáveis por
irregularidades, constituindo, tais decisões, documentos hábeis a comprovar a existência de obrigações
pecuniárias em ação de cobrança sempre necessária para a constituição de título executivo.

7. (FMP - Auditor do Estado de Mato Grosso/2015) De acordo com a Constituição do Estado do Mato
Grosso, é CORRETO afirmar que:

a) o Tribunal de Contas do Estado é integrado por nove Conselheiros e tem sede na Capital do Estado.

b) é requisito para a nomeação no cargo de Conselheiro, com aprovação prévia da Assembleia Legislativa,
que o escolhido tenha idoneidade moral e reputação ilibada.

c) os Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, vedações, impedimentos,
remuneração e vantagens dos Deputados estaduais.

d) os Conselheiros do Tribunal de Contas estão sujeitos a mandato de quatro anos.

e) dentre os Conselheiros do Tribunal de Contas, três serão escolhidos livremente pelo Governador.
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8. (UFMT - Agente do Serviço de Trânsito (DETRAN MT) /2015) Considerando as disposições da
Constituição Estadual de Mato Grosso de 1989, o Tribunal de Contas, ao constatar que o prefeito não
realizou a prestação de contas devida na forma da lei, conforme dispõe o art. 35, II, da Constituição Federal
Brasileira de 1988, representará ao:

a) Presidente do Tribunal de Justiça pela intervenção no Município.

b) Procurador Geral de Justiça pela intervenção no Município.

c) Presidente da Assembleia Legislativa pela intervenção no Município.

d) Governador do Estado pela intervenção no Município.

9. (FCC - Procurador do Município de Cuiabá/2014) A Constituição do Estado do Mato Grosso, ao
dispor sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Estado e entidades da Administração
estadual, mediante controle externo, estabelece que:

I. Será exercida pela Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o qual é
integrado por sete Conselheiros, tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o
território do Estado.

II. Dois dos Conselheiros do TCE serão escolhidos, alternadamente, dentre auditores e membros do
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo critérios de
antiguidade e merecimento.

III. Os Conselheiros do TCE serão nomeados pelo Governador do Estado, com aprovação prévia da
Assembleia Legislativa, dentre brasileiros que satisfaçam, entre outros, aos seguintes requisitos: notório
conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro ou de administração pública; e mais de 10 anos de
exercício de função ou efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos nas áreas mencionadas e,
no caso dos auditores e membros do Ministério Público junto ao TCE, 10 anos de efetiva atividade nas
respectivas carreiras daquele Tribunal.

É compatível com a disciplina da matéria na Constituição da República o quanto referido em: 

a) I, II e III.

b) I, apenas.

c) I e II, apenas.

d) I e III, apenas.

e) II e III, apenas.

10. (FCC - Analista de Contas (MP TCE-MT) /Direito/2013) O Ministério Público de Contas − MPC do
Estado de Mato Grosso foi criado por meio da Emenda Constitucional 58/10 e é instituição permanente,
essencial às funções de fiscalização e controle externo contábil, financeiro, orçamentário, operacional e
patrimonial. É regra atinente ao MPC:

a) Assegurar aos Procuradores direitos e garantias dos Conselheiros do Tribunal de Contas.

b) A unidade, a indivisibilidade e a inamovibilidade incluem-se entre os princípios institucionais.

c) Será integrado por seis procuradores de contas de carreira própria.

d) Investidura a termo de um ano do Procurador-Geral de Contas.

e) Vedação à recondução imediata do Procurador-Geral de Contas.
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11. (UFMT - Promotor de Justiça (MPE MT) /2012) Nos termos da Constituição do Estado de Mato
Grosso, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia
de receitas, será exercida mediante controle externo pelo Poder:

a) Executivo e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua Lei Complementar.

b) Legislativo e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua Lei Complementar.

c) Judiciário e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua Lei Complementar.

d) Executivo e pelo Colégio de Procuradores de Justiça, pelo sistema de controle interno.

e) Legislativo e pelo Colégio de Procuradores de Justiça, pelo sistema de controle interno.

12. (FCC - Procurador do Estado do Mato Grosso/2011/VII) Considere as seguintes afirmações a
respeito do exercício de jurisdição constitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grasso:

I. A Constituição do Estado prevê que somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo do Poder Público, o que é compatível com a cláusula de reserva de plenário contida na
Constituição da República.

II. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo
estadual, citará, previamente, a Procuradoria Geral do Estado para defender o ato ou o texto impugnado ou
o Procurador Municipal, para o mesmo fim, quando se tratar de norma legal ou ato normativo municipal.

III. A disciplina sobre o controle de omissões inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça em face da
Constituição estadual por meio de ação direta reproduz para esta esfera o quanto previsto na Constituição
da República a respeito do controle das omissões em âmbito federal.

 Está correto o que se afirmar em: 

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e II, apenas.

d) I e III, apenas.

e) I, II e III.

13. (FMP - Auditor Público Externo (TCE-MT) /2011) Sobre o TCE do Mato Grosso, é correto afirmar
que:

a) o primeiro procurador-chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é escolhido por indicação
e aprovação do Tribunal Pleno.

b) a competência para sua organização administrativa é privativa do Governo do Estado.

c) os conselheiros do Tribunal de Contas são nomeados pelo Governador do Estado com aprovação prévia
do Poder Judiciário estadual.

d) o auditor, quando em substituição a conselheiro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e,
quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Entrância Especial.

e) os conselheiros somente poderão se aposentar com as vantagens do cargo, quando o tiverem exercido
efetivamente por mais de dez anos.
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14. (FMP - Auditor Público Externo - TCE-MT/2011) É parte legítima para propor ação direta de
inconstitucionalidade e lei ou ato normativo estadual ou municipal conforme a Constituição do Estado do
Mato Grosso:

a) a mesa do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

b) o Ministério Público do Estado do Mato Grosso.

c) o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

d) partidos políticos com representação no Estado do Mato Grosso.

e) o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se
tratar de lei ou ato normativo municipal.

15. (FMP - Notário e Registrador (TJ MT) /Provimento/2014) De acordo com a Constituição do Mato
Grosso, são partes legítimas para propor a ação direta de lei ou ato normativo estadual ou municipal em
face dela:

a) o vereador, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

b) o Procurador do Município, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

c) a Mesa da Câmara de Vereadores, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

d) o Procurador-Geral do Estado, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

e) o Procurador-Geral de Justiça, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

16. (FMP - Promotor de Justiça MPE MT/2008) De acordo com a Constituição do Estado do Mato
Grosso:

a) o Poder Legislativo Estadual possui somente autonomia funcional e administrativa.

b) nas matérias de competência do Estado é indispensável a aquiescência do Governador para os projetos
de leis advindos da Assembleia Legislativa.

c) perde o mandato deputado estadual investido no cargo de Secretário do Estado.

d) a organização do Ministério Público Estadual é regulada por lei ordinária.

e) as matérias reservadas à legislação complementar não podem ser objeto de delegação ao Governador do
Estado.

GABARITO 

1. D
2. D
3. E
4. D
5. E
6. D
7. B
8. D
9. A
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10. E
11. B
12. E
13. D
14. E
15. C
16. E
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