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MANUAL DE PREPARAÇÃO PARA A PGE-RS 

APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E DO MATERIAL 

Olá pessoal, tudo bem? 

Me chamo Ricardo Torques e sou graduado em Direito pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e pós-graduado em Direito Processual. Estou 
envolvido com concurso público há 10 anos aproximadamente, quando ainda 
estava na faculdade. Trabalhei no Ministério da Fazenda, no cargo de ATA. 
Fui aprovado para o cargo Fiscal de Tributos na Prefeitura de São José dos 
Pinhais/PR e para os cargos de Técnico Administrativo e Analista Judiciário 
nos TRT 4ª, 1º e 9º Regiões. Hoje, sou professor em dedicação exclusiva, por 
paixão! 

Quanto à atividade de professor, leciono exclusivamente para concursos, 
com foco na elaboração de materiais em pdf. Temos, atualmente, cursos em Direitos Humanos, Direito 
Eleitoral e Direito Processual Civil. 

Coordeno, no Estratégia Concursos, cursos para a área jurídica (a exemplo da magistratura, MP, procurador, 
promotor e defensor) e para o Exame de Ordem. 

Deixarei abaixo meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. Terei o prazer em orientá-los da melhor 
forma possível nesta caminhada que estamos iniciando. 

E-mail: rst.estrategia@gmail.com Instagram: https://www.instagram.com/proftorques 

Me chamo Igor Maciel e sou professor do Estratégia Carreira Jurídica de 
Fazenda Pública em Juízo, Direito Administrativo e de Direitos Difusos e 
Coletivos.  

Atualmente, sou Procurador do Município de Porto Alegre. 

Sou Mestre e Doutorando em Direito e desde o ano de 2016 leciono com o 
foco exclusivamente para concursos. 

Sou um entusiasta dos concursos de advocacia pública e aqui no Estratégia 
estou à frente dos cursos de Discursivas (peças, pareceres e questões) 

focados em Procuradorias Estaduais, Municipais, Legislativas e na própria AGU.  

No Estratégia, leciono as disciplinas de Aspectos de Direito Processual Civil aplicados à Fazenda Pública, 
Direito Administrativo e Direitos Difusos e Coletivos. 

mailto:rst.estrategia@gmail.com
https://www.instagram.com/proftorques
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Deixo abaixo minhas redes sociais para qualquer dúvida, crítica ou sugestão sobre o material. Espero que 
vocês gostem! 

 

@Prof Igor Maciel 

Canal do Telegram de Procuradorias: https://t.me/estrategiapge 

Sou graduado em Direito pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), em 2010, Mestre em Direito do Estado 
pela UFPR em 2012 e Doutor em Direito das Relações 
Sociais, também UFPR, em 2017. A partir de 2011 passei 
a lecionar na graduação e na pós-graduação em Direito 
em diversas Instituições de Ensino Superior, e a partir de 
2015, passei a lecionar também para Concursos 
Públicos. 

Em 2011 fui aprovado em concurso para Procurador 
Municipal (PGM-Colombo/PR) e, em 2012, fui aprovado 
em Concurso Público de Provas e Títulos para Professor 
Assistente na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE, Foz do Iguaçu/PR), instituição na qual 
atualmente leciono. 

Atualmente, sou Professor de Direito Civil, Legislação Civil Especial, Direito Processual Civil, Direito do 
Consumidor e Bioética, e Advogado nas cidades de Curitiba/PR e Brasília/DF. Além disso, sou parecerista ad 
hoc de numerosas revistas jurídicas. 

Ficam aqui minhas redes sociais: 

 

prof.phms 

Hoje apresentaremos o manual de preparação para a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul. 
Esperamos que o material seja útil, 

Prof. Ricardo Torques, Prof. Igor Maciel e Prof. Paulo Sousa 

  

https://www.instagram.com/profigormaciel/
https://www.instagram.com/profigormaciel/
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O CONCURSO PARA A PGE/RS - O QUE ESPERAR? 

1 - SITUAÇÃO ATUAL 

A PGE/RS formou a comissão organizadora do concurso que vai ofertar vagas para Procurador. Confira 
abaixo: 

LUCIANA MABILIA MARTINS 

DIANA PAULA SANA 

NEI FERNANDO MARQUES BRUM 

MARÍLIA VIEIRA BUENO 

ALINE FRARE ARMBORST 

RODRIGO LEAL ROSPA 

ADRIANA GONÇALVES PORTO 

CARLOS KAUFMANN NOGUEIRA 

O Governo do Rio Grande do Sul deverá autorizar 3.429 vagas em concursos públicos e 259 nomeações em 
todo o Estado, em frentes fundamentais para a administração pública, que não podem sofrer interrupção. 

A ideia, segundo o Governador do Estado, Eduardo Leite, é realizar novos concursos e nomeações para repor 
quadros em serviços essenciais ao cidadão e em estruturas de apoio que garantam, no futuro planejamento, 
arrecadação, controle de gastos, gestão de despesas e apoio jurídico. 

De acordo com ele, “a situação fiscal delicada do Rio Grande do Sul e a crise que enfrentamos neste momento 
exigem que essas decisões sejam avaliadas com senso de urgência, responsabilidade fiscal e planejamento 
de longo prazo para que o poder público siga em condições de cumprir sua missão”. 

A PGE RS responde por 1.040.086 de processos ativos, conforme relatório do Controle de Processos Judiciais 
(CPJ) de dezembro de 2019, que dependem do apoio dos servidores e membros para que possam ser 
acompanhados adequadamente. 

Para maiores informações, acesse nosso blog: 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/concurso-pge-rs-procurador/ 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/concurso-pge-rs-procurador/


 

 

 

 

 

7 
95 

2 - CARGOS VAGOS 

Atualmente existem 19 cargos de Procurador vagos no Estado, o que representa cerca de 5,5% do total de 
cargos existentes, gerando sobrecarga de trabalho aos membros em exercício e profundos impactos à 
população na qualidade dos serviços prestados. 

3 - CARREIRA 

3.1 - Requisitos e Atribuições 

Para ingressar na carreira, é necessário possuir formação superior em Direito. O último certame não exigiu 
a comprovação de atividade jurídica, tampouco inscrição na OAB. 

A Lei Complementar Estadual n.º 07/1991 preceitua todas as atribuições dos Procuradores Estaduais, cujas 
principais são: 

• a representação judicial e extrajudicial do Estado e de suas autarquias e fundações públicas, 
exceto daquelas que possuam serviço jurídico próprio; 

• a execução das atividades de consultoria jurídica e de assessoramento jurídico ao Governador 
do Estado e aos órgãos da administração direta, às entidades autárquicas e fundacionais a que 
se refere o inciso I e a aprovação de pareceres dos serviços jurídicos das demais autarquias e 
fundações públicas; 

• a representação contra a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ou ainda contra a 
ilegalidade de ato administrativo de qualquer natureza; 

• a defesa do patrimônio estadual; 

• a promoção da uniformização da jurisprudência administrativa estadual, a ser observada pelos 
órgãos e entidades da administração estadual; 

• o controle interno da legalidade e da moralidade administrativa dos atos praticados em nome 
da administração pública estadual, sem prejuízo da competência dos órgãos técnicos específicos; 

• a supervisão técnica dos órgãos jurídicos das fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista do Estado; 

• prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao Governador; 

• manifestar-se conclusivamente sobre as divergências jurídicas entre quaisquer órgãos ou entes 
da administração estatal direta ou indireta; 

• coordenar e supervisionar tecnicamente os serviços jurídicos das autarquias e fundações 
estaduais, das empresas públicas e das sociedades de economia mista sob controle do Estado. 

3.2 - Estrutura remuneratória  

A remuneração inicial para Procurador Estadual no Rio Grande do Sul é de R$ 20.353,06, podendo chegar 
até R$ 27.919,16 no fim da carreira. 
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3.3 - Infraestrutura 

A infraestrutura da PGE/RS é excelente. Todas as unidades, especialmente as do interior, possuem ótimas 
instalações.  

Existe um setor especializado em pesquisas jurídicas para embasar o trabalho do procurador. Um corpo de 
analistas treinado para pesquisar bibliografia, jurisprudência e dispositivos legais que possam ser úteis ao 
tema proposto. 

3.4 - Lotação 

Não há possibilidade de nomeação na capital, eis que a lei da carreira prevê expressamente que não pode 
haver procuradores da classe inicial na capital.  

Há, contudo, projeto piloto de teletrabalho em andamento, o que viabilizará a moradia em qualquer local. 
Além disso, é possível trabalhar na capital se ocupar um cargo de chefia ou assessoramento. 

Ademais, as cidades do interior são ricas e com boa qualidade de vida pra quem quer construir a vida lá. 
Porém, são distantes de aeroportos e da capital 

4 - ÚLTIMO CONCURSO  

Realizado em 2014, o último concurso da PGE RS ofereceu 09 vagas imediatas para a classe inicial da carreira 
de Procurador do Estado, respeitando-se a reserva legal para negros (16%) e pessoas com deficiência (10%). 

O concurso foi organizado pela FUNDATEC e contou com taxa de inscrição no valor de R$ 221,53. A 
remuneração ofertada foi de R$ 18.460,82. 

4.1 - Etapas do concurso PGE RS Procurador 

O concurso de ingresso da PGE RS contou com as seguintes etapas: 

I – Prova Escrita Objetiva (Fase Preliminar): caráter eliminatório e classificatório; 
II – Provas Escritas Discursivas (Fase Intermediária): caráter eliminatório e classificatório; 
III – Prova Oral e Trabalho Jurídico (Fase Definitiva): caráter eliminatório e classificatório; 
IV – Prova de Títulos: caráter classificatório. 

4.2 - Prova Escrita Objetiva 

Esta prova foi composta por 100 questões, de múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E) e 
uma única resposta correta, sendo dividida em 20 questões de Língua Portuguesa e 80 questões de 
Conhecimentos Específicos. Ela teve duração de 4 horas e 30 minutos. 
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Foi apto a participar da Fase Intermediária o candidato que obtivesse um mínimo de 50% de 
aproveitamento em cada uma das áreas de conhecimento, nota igual ou superior a 60 pontos e estivesse 
incluído entre: 

• os 200 primeiros classificados na ampla concorrência, 

• os 20 primeiros colocados entre candidatos com deficiência; 

• os 32 primeiros colocados entre os candidatos negros. 

4.3 - Disciplinas cobradas 

 

O regulamento do certame previu, em seu programa, a cobrança de conhecimentos das seguintes disciplinas: 

Direito Constitucional; 
Direito Administrativo 
Direito Civil; 
Direito Processual Civil 
Direito Tributário e Financeiro; 
Direito Penal 
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho; 
Seguridade Social; 
Direito Econômico e Empresarial. 

4.4 - Prova Escritas Específicas 

A Fase Intermediária consistiu em 06 provas dissertativas, a saber: 

Prova de Direito Constitucional; 
Prova de Direito Administrativo; 
Prova de Direito Tributário e Financeiro; 
Prova de Direito Processual Civil; 
Prova de Direito Civil; 
Prova de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. 

As seis provas dissertativas foram constituídas, cada uma delas, de 3 questões. Cada prova valeu 100 pontos, 
assim distribuídos: 50 pontos para a primeira questão e 25 pontos para as demais. 
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Além do conteúdo jurídico das questões, foi avaliada a correção do uso do padrão culto da Língua 
Portuguesa, em observância às condições específicas da produção escrita, levando em consideração os 
mecanismos básicos de constituição da língua e os procedimentos de coesão e argumentação, valendo 20%. 

A nota desta fase consistiu na média aritmética das notas obtidas nas provas dissertativas. Foi considerado 
aprovado nesta fase o candidato que obtivesse um mínimo de 50 pontos em cada uma das provas 
dissertativas e de 60 pontos na média aritmética das 6 provas. 

4.5 - Prova Oral/Trabalho Jurídico 

Encerrada a Fase Intermediária, os candidatos aprovados deveriam realizar sua inscrição definitiva. Os 
candidatos que tiverem a inscrição definitiva deferida foram convocados, por edital, à realização das provas 
da Fase Definitiva, que compreendeu a elaboração de um trabalho jurídico, destinado a avaliar 
conhecimentos jurídicos e de Língua Portuguesa, e as provas orais. 

O trabalho jurídico consistirá na elaboração de parecer, peça processual ou dissertação, e envolverá 
matérias pertinentes a quaisquer das disciplinas cobradas na Prova Discursiva. 

Além do conteúdo jurídico, foi avaliada a correção do uso do padrão culto da Língua Portuguesa, em 
observância às condições específicas da produção escrita, levando em consideração os mecanismos básicos 
de constituição da língua e os procedimentos de coesão e argumentação, valendo 20% (vinte por cento) do 
trabalho jurídico. 

O trabalho jurídico valeu 100 pontos, considerando-se apto a prestar as provas orais o candidato que 
obtivesse nota igual ou superior a 60 pontos. 

As provas orais consistiram na arguição de conhecimentos jurídicos envolvendo matérias pertinentes às 
seguintes disciplinas: 

Direito Constitucional; 
Direito Administrativo; 
Direito Tributário e Financeiro; 
Direito Processual Civil. 

Elas foram realizadas em sessões públicas sendo que a arguição em cada prova oral não excederia a 10 
minutos, sendo vedada ao candidato qualquer tipo de consulta durante a arguição. 

Cada examinador atribuirá o seu grau de avaliação, de 0 a 100 pontos, sendo considerado aprovado nas 
provas orais o candidato que obtivesse um mínimo de 50 pontos em cada prova e de 60 pontos na média 
aritmética. 

A nota das provas orais consistiu na média aritmética da pontuação obtida em cada prova. 

A nota desta fase resultou da seguinte média ponderada: 
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a) Trabalho jurídico – Peso 7 (sete); 
b) Provas orais – Peso 3 (três) 

4.6 - Prova de Títulos 

Os candidatos foram convocados para entregar os títulos, computados apenas para efeito de desempate na 
nota final, na ocasião da convocação para a inscrição definitiva. 

Foram considerados títulos, para efeitos do presente concurso: 

a) Exercício de cargo das carreiras de Procurador de Estado e de Procurador do Distrito Federal, 
pelo prazo mínimo de 01 ano, somente quando o provimento houver sido precedido de 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Valor por título: 10 pontos. 
Valor máximo: 20 pontos. 
b) Exercício de cargo das carreiras de Advogado da União, de Procurador da Fazenda Nacional e 
de Procurador Federal, pelo prazo mínimo de 01 ano, nas condições da alínea “a” deste item. 
Valor por título: 10 pontos. Valor máximo: 20 pontos. 
c) Exercício de cargo das carreiras da Magistratura, pelo prazo mínimo de 01 ano, nas condições 
da alínea “a” deste item. Valor por título: 10 pontos. Valor máximo: 20 pontos. 
d) Exercício de cargo das carreiras de membros do Ministério Público, pelo prazo mínimo de 01 
ano, nas condições da alínea “a” deste item. Valor por título: 10 pontos. Valor máximo: 20 pontos. 
e) Exercício de cargo das carreiras de Defensor Público, pelo prazo mínimo de 01 ano, nas 
condições da alínea “a” deste item. Valor por título: 10 (dez) pontos. Valor máximo: 20 (vinte) 
pontos. 
f) Exercício de cargo de provimento efetivo de Procurador da Assembleia Legislativa de Estado e 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo prazo mínimo de 01 ano, nas condições da alínea 
“a” deste item. Valor por título: 05 pontos. Valor máximo: 10 pontos. 
g) Exercício de cargo de provimento efetivo de Procurador de Município ou de Câmara Municipal 
de Vereadores, pelo prazo mínimo de 01 ano, nas condições da alínea “a” deste item. Valor por 
título: 5 pontos. Valor máximo: 10 pontos. 
h) Exercício da Advocacia, quando não decorrente do exercício dos cargos acima referidos. Valor: 
01 ponto por ano. Valor máximo: 20 pontos. 
i) Exercício de magistério jurídico superior, pelo prazo mínimo de 01 ano. Valor: 01 ponto por ano 
completo. Valor máximo: 20 (vinte) pontos. 
j) Aprovação em concurso para os cargos indicados nas alíneas “a”, “b”, “c”,”d” e “e”, somente 
quando não computados pontos pelo respectivo exercício: Valor por título: 03 pontos. Valor 
máximo: 09 pontos. 
k) Aprovação em concurso para os cargos indicados nas alíneas “f” e “g”, somente quando não 
computados pontos pelo respectivo exercício: Valor por título: 01 ponto. Valor máximo: 03 
pontos. 
l) Certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de Especialização em 
Direito, na forma da legislação educacional em vigor. Valor por título: 05 pontos. Valor máximo: 
15 pontos. 
m) Título de Mestre em Direito, na forma da legislação educacional em vigor. Valor por título: 15 
pontos. Valor máximo: 15 pontos. 
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n) Título de Doutor em Direito, na forma da legislação educacional em vigor. Valor por título: 20 
pontos. Valor máximo: 20 pontos. 
o) Láurea universitária no Curso de Bacharelado em Direito. Valor: 03 pontos. 

A nota final dos títulos, de caráter classificatório, correspondeu à soma dos pontos obtidos pelo candidato, 
variando de 0 a 100 pontos, sendo desprezados os pontos excedentes desse limite. 

4.7 - Nota final 

Avaliados os títulos, foi calculada a nota final de cada candidato e apurada a classificação dos aprovados, 
com encaminhamento ao Procurador-Geral do Estado, para fins de homologação e publicação no Diário 
Oficial do Estado. 

A nota final resultou da seguinte média ponderada: 

a) Fase Preliminar – Peso 2 (dois); 
b) Fase Intermediária – Peso 3 (três); 
c) Fase Definitiva – Peso 4 (quatro); 
d) Títulos – Peso 1 (um). 

O ESTUDO PARA PROCURADORIAS 

1 - PRINCIPAIS MATÉRIAS COBRADAS 

As bancas de concurso em geral, sejam elas tradicionais (CESPE, FCC, VUNESP ou FGV, por exemplo) ou locais 
(bancas próprias, por exemplo), costumam cobrar em concursos públicos aspectos relacionados à atuação 
prática do cargo para o qual se está avaliando. 

Nesta linha de raciocínio, os advogados públicos, como o próprio termo sugere, são os causídicos que atuam 
em favor do ente público em juízo e fora dele. Logo, no seu âmbito de atuação, será constante o 
aparecimento de temas de Direito Administrativo, de Direito Tributário e de Direito Constitucional.  

E isto se reflete na prática dos concursos. 

Existe um quarteto fantástico em concursos de advocacia pública que sempre correspondem a pelo menos 
50% (cinquenta por cento) da cobrança em provas objetivas: 

 

Direito Constitucional Direito Administrativo Direito Tributário Direito Processual Civil
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Acrescente-se, ainda, uma disciplina aprimorada pelo grande mestre Leonardo Carneiro da Cunha chamada 
de Fazenda Pública em Juízo. Trata-se do direito processual visto à luz da Fazenda Pública.  

Temas como Mandado de Segurança, Execução Fiscal, Improbidade Administrativa (aspectos processuais) e 
Recursos utilizados pela Fazenda Pública são de extrema importância para concursos de Procuradoria. 

Eu diria até que dominando profundamente estas cinco matérias: Constitucional, Administrativo, Tributário, 
Processo Civil e Fazenda Pública em Juízo, você será capaz de realizar mais de 60% (sessenta por cento) de 
qualquer prova objetiva de procuradoria. 

Apenas para se ter uma ideia, no concurso realizado pela Procuradoria do Estado do Maranhão (FCC/2016), 
estas matérias corresponderam a cerca de 70% (setenta por cento) da prova objetiva: 

 

Além disso, estas matérias serão certamente (e aqui podemos fincar 100% de certeza) cobradas nas fases 
discursivas destes concursos. Afinal, o que será cobrado em uma peça prática de procuradoria que não a 
atuação da fazenda pública em juízo? 

2 - OUTRAS MATÉRIAS COBRADAS 

Com o aumento da concorrência, faz-se necessário que o aluno obtenha bons resultados também nas demais 
matérias cobradas nas provas. Podemos destacar que tanto em provas de Procuradorias Estaduais, 
Municipais e Federais também encontramos com bastante frequência (quase sempre) as seguintes 
disciplinas: 
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Naturalmente, estas matérias também devem ser dominadas pelo candidato, especialmente os temas que 
mais envolvem a atuação prática do advogado público. A título de exemplo, em Direito Civil há uma cobrança 
bem mais acentuada da parte de obrigações, contratos e direitos reais do que da parte de direito de família. 

Por outro lado, existem matérias que possuem uma cobrança eventual nos concursos de advocacia pública 
em geral e que a cobrança apenas poderá ser assegurada após a publicação do respectivo edital: 

 

É certo que os editais podem sofrer alguma variação, mas se estamos pensando em um estudo de médio ou 
longo prazo, a orientação pode, sem dúvidas, basear-se neste panorama. 

 

Professores, é possível conciliar o estudo de advocacia pública com o estudo para outras 
carreiras jurídicas? 

3 - É POSSÍVEL CONCILIAR O ESTUDO PARA ADVOCACIA PÚBLICA 
COM OUTRAS CARREIRAS JURÍDICAS? 

Amigos, entendemos que não. 

Direito Civil Direito Financeiro Direito Ambiental
Direito do 
Trabalho 

Processo do 
Trabalho

Previdenciário 
(Certeza na AGU, 

apenas)

Urbanístico 
(Certeza em 

PGMs, apenas)

Direito Penal Processo Penal
Direitos 

Humanos
Direito Agrário Direito Local
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Como dito acima, é comum que as bancas de concursos cobrem a atuação prática do cargo que está sendo 
avaliado nas provas. Desta forma, há uma tendência muito forte de cobrança nas diversas carreiras de 
matérias totalmente díspares. 

Enquanto na advocacia pública, a cobrança de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho é quase certa, 
no Ministério Público Estadual será quase impossível. 

O estudo sem um foco definido poderá ter, portanto, consequências desastrosas para uma preparação, 
dado que o aluno ou estudará “demais” para uma carreira ou “de menos”. 

E tem mais. 

O foco da cobrança (e a expectativa de resposta) também dentro da carreira poderá variar. 

 

Imagine que na sua prova discursiva a banca cobrou um caso concreto sobre a necessidade de o 
Estado garantir o fornecimento de um medicamento a um paciente hipotético. 
Em essência, é possível a intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas? 
Percebam que em concursos de advocacia pública a resposta esperada provavelmente seria 
negativa com uma discussão de Direito Financeiro e Constitucional (reserva do possível, limite 
orçamentário, separação dos poderes). 
Já na Defensoria Pública, a resposta esperada provavelmente seria positiva (e aqui falo de forma 
absolutamente hipotética) com argumentos como mínimo existencial, dignidade da pessoa 
humana e limite dos limites / restrições das restrições. 
Portanto, a mesma cobrança, o mesmo assunto e a possibilidade de respostas diferentes, em 
razão do concurso que se pretende. 
Mas professores, se existe variação entre os editais da PGM, PGE e AGU, é possível conciliar o 

estudo para estas carreiras? 

4 - CONCILIAR O ESTUDO PARA PGE, PGM E AGU 

Esta é uma pergunta recorrente entre os alunos: é possível conciliar o estudo entre as mais variadas carreiras 
de advocacia pública? 

Entendemos que sim e não vemos muita dificuldade nisso.  

Sim, é certo que o foco de cada carreira é bastante específico. Por exemplo, não faz o menor sentido eu 
estudar, aprofundar e me tornar perito em tributos municipais, se meu foco é a procuradoria estadual. Isto 
é fato! 
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Contudo, existe uma matriz comum relativa a estes concursos que envolve cerca de 80 a 85% do conteúdo 
neles cobrados. 

Assim, se o aluno focar neste pedaço do edital (este espaço comum a todas as procuradorias) antes do edital 
basta, após a publicação deste, dedicar-se a revisar o que já estudou e aprofundar o percentual restante 
(algo em torno de 15 a 20%). Na nossa visão, absolutamente possível, até porque o foco permanece um só: 
advocacia pública. 

Propomos, portanto, o estudo das seguintes matérias com a leitura de todo o conteúdo (inclusive tributos 
estaduais, municipais e federais), sem o aprofundamento / decorar nada muito específico, a exemplo de 
tributos municipais em espécie. Vejam, a leitura, estudo e aulas em vídeo devem ser feitas, mas aquela 
revisão final com resumos muito específica não é recomendada. 

Matérias de estudo sugeridas: 

 

Nestas matérias, o aluno deve estudar o conteúdo, fazer revisões e responder questões, deixando o 
aprofundamento dos pontos específicos - como dito acima – para o momento posterior à publicação do 
Edital, se for o caso. 

Naturalmente, se você já possui a certeza do concurso que você almeja, esta orientação não é para você. 

5 - CONCILIAR O ESTUDO PARA ADVOCACIA PÚBLICA COM O EXAME 
DE ORDEM 

A Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora do Exame de Ordem, tem se especializado cada vez mais na 
elaboração de provas de concursos, inclusive de procuradorias, oportunidade em que podemos destacar o 
concurso para Procurador da ALERJ (2017). 

Direito 
Constitucional

Direito 
Administrativo

Direito Tributário
Direito Processual 

Civil

Fazenda Pública Direito Civil Direito Financeiro Direito Ambiental

Direito do Trabalho 
Processo do 

Trabalho

Previdenciário 

(Constituição e 
Aspectos gerais)

Urbanístico

(Constituição e 
Estatuto das 

Cidades)
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Analisando-se as provas de concursos e também as provas de Exame de Ordem, percebe-se que é cada vez 
mais comum uma certa similitude na cobrança de determinadas questões, o que tem redundado em um 
inevitável aumento do nível de cobrança da própria prova da OAB. 

Qual a diferença? 

Na prova da OAB não existe concorrência: você precisa acertar 50% (cinquenta por cento) das questões da 
1ª fase e pronto. No concurso, não. São aprovados apenas aqueles candidatos que ficam entre os 200 
(duzentos) primeiros, por exemplo. 

Assim, é perfeitamente possível conciliar o estudo para o Exame de Ordem com procuradorias, desde que 
feitos pequenos ajustes no cronograma de estudos. Naturalmente, você será um monstro na OAB quando 
chegar ao nível de comprometimento exigido por um concurso jurídico. 

Sugerimos também que você escolha como opção da 2ª fase da sua OAB matérias afetas ao dia a dia da 
advocacia pública, especificamente uma destas matérias: tributário, constitucional ou administrativo. Desta 
forma o seu estudo para a segunda fase já abordará parcialmente o eventual estudo para provas discursivas 
de procuradorias. 

6 - CONCLUSÕES 

O estudo para procuradorias exige o que muitos professores chamam de um “pensar diferenciado”. Você 
precisará estudar focando na melhor defesa para a administração pública e como isso poderá ser cobrado 
em prova. 

Desta forma, não existe um estudo isolado de cada tema. A análise dos conteúdos precisa ser feita tomando 
por base o foco do cargo que será exercido. 

Se você chegou até aqui na leitura do material e ainda não desistiu, te convido a elaborarmos juntos um 
plano de estudos. 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

A chave do sucesso para aprovação em qualquer concurso envolve um quarteto: planejamento, estratégia, 
um bom material de estudos e dedicação. Não adianta o aluno ter o melhor material, o melhor 
planejamento, a melhor estratégia e não se dedicar ou manter o foco. 

Neste momento, quero conversar com você sobre o planejamento e a estratégia. Com o material de estudos, 
o Estratégia também pode te ajudar. Contudo, a dedicação precisa ser com você. Afinal, aqui vale a máxima 
“no pain no gain”.  

Se você estiver disposto a pagar o preço do sucesso, este material pode te ajudar. 
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1 - CICLOS DE ESTUDOS 

Entendemos que a melhor maneira de se estudar para concursos – e isto é algo bastante pessoal – é através 
de ciclos. Estes poderão ser organizados de forma proporcional ao volume de conteúdo e cobrança de cada 
matéria, alternando-se o estudo de todas as matérias objeto do certame escolhido. 

Assim, inicialmente, você deve delimitar o tempo que dedicará aos estudos. Feito isso, poderá adaptar o 
ciclo dentro da sua disponibilidade. Caso você disponha de mais tempo diário de estudos, por exemplo, 8 
horas diárias, o ciclo ficará mais curto.  

Se você dispuser de 4 horas diárias, naturalmente o período do ciclo irá se alongar um pouco mais. Não isso 
não é problema, pois cada um tem um ritmo de estudos e um tempo para chegar à sonhada aprovação. O 
importante é: decidido a estudar para concurso, você deve fazê-lo de forma profissional, aproveitando o 
tempo da melhor forma possível! 

Mais uma observação quanto à delimitação do tempo de estudos. Não se empolgue! "Eu irei estudar 12 
horas diárias!"  

Pense que o projeto que você irá desenvolver é um emprego temporário. Registre ponto! Você deve estudar 
todos os dias na forma como você estabelecer esse contrato. Não serão admitidas faltas ou descompromisso. 
Portanto, não exagere, caso contrário você não irá conseguir cumprir o cronograma. Não dar conta do 
planejamento, certamente, irá desmotivá-lo.  

Não raras vezes, iniciamos com muito vigor, mas cansamos. Em decorrência disso, o candidato acha que é o 
culpado, minimiza a sua capacidade, a sua força de vontade. Mas muito provavelmente não é isso. Pode ser 
que você tenha criado uma expectativa muito grande, não exequível! 

 

Em números! 
Se você estudar 4 horas diárias, de segunda a sábado, ao longo de 1 ano você terá estudado 1248 
horas!  
Considerando a experiência e conhecimento jurídico prévios, se estudado de forma correta, será 
o suficiente para ser aprovado em qualquer concurso de advocacia pública.  
Nesse momento, se você pretende estudar para um concurso que sequer tem edital autorizado, 
seguramente você terá esse tempo para estudar. 

Além disso, independentemente do seu ritmo de estudos, se mais rápido ou mais devagar, ao final de cada 
ciclo você terá estudado todas as matérias da ementa escolhida de acordo com a importância de cada uma 
delas para a sua prova. É a melhor forma de organizar os estudos! 
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2 - TEMPO 

O tempo sempre será um vilão ou um aliado, a depender da forma que você o observe. 

A diferença é que para todos os candidatos do concurso, sem exceção, os prazos são os mesmos e os dias de 
todos possuem 24 (vinte e quatro) horas. 

Mas professor, eu trabalho. 
Mas professor, eu tenho faculdade. 
Mas professor, eu tenho filhos. 
Mas professor, eu viajo muito. 
Mas professor, eu não tenho dinheiro. 
Mas professor, outros candidatos tem muito mais benefícios que eu. 

As razões todo mundo sabe. Você vai fazer delas uma desculpa ou combustível para o 
sucesso? 

O segredo, sem dúvidas é saber administrar o seu tempo. Não se engane. Tradicionalmente quem mais tem 
tempo é quem menos estuda, por acabar “ocupando” o tempo com atividades de menor importância. 

Por outro lado, quem possui o tempo curto, acaba extraindo o máximo de eficiência no pouco tempo que 
dispõe. 

Algumas dicas nesta gestão de tempo são úteis: 

2.1 - Não se imponha metas inatingíveis (“vou passar em 1 ano!”). 

Metas assim geralmente possuem um efeito negativo: frustração, dor, sentimento de incapacidade, ao invés 
de motivarem. 

2.2 - Quando você for estudar, estude. 

Parece brincadeira, mas não é. Esqueça celular, telefone, criança, filho, esposa, mãe, pai, cachorro... tudo! O 
momento de estudo é um momento seu. Seu trabalho. Seu momento. 

Coloque uma garrafa de água e uma xícara de café e reduza as interrupções da sua concentração. 

Assim, quando você for estudar uma hora, realmente estude por uma hora. 

Eu particularmente não troco uma hora de estudos minha por duas ou três horas de muitas pessoas. 

2.3 - Faça pausas 

Ao longo do período diário de estudos é fundamental que você faça pausas.  
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Estudos científicos demonstram que a capacidade de absorção é inversamente proporcional ao tempo 
seguido e contínuo dedicado aos estudos.  

Na primeira hora a capacidade de aprendizado é ótima. Se você seguir de forma ininterrupta na segunda 
hora a capacidade de absorção será reduzida. Assim, sugere-se fazer pequenas pausas, de 10 a 15 minutos, 
para retomada dos estudos com vigor! 

3 - ESTRATÉGIAS ÚTEIS 

Definir uma estratégia de estudos é realmente importante. Isto não significa que existe uma fórmula mágica 
ideal que terá aplicação para todas as pessoas do mundo. O que podemos fazer neste momento é apresentar 
ideias que já funcionaram com outras pessoas para você avaliar se na sua vida estas estratégias funcionam 
ou não. 

3.1 - Não estudar apenas uma matéria 

Entendemos que você não deve estudar apenas uma matéria ao longo do dia. Isso deixará o estudo mais 
cansativo e gerará uma falta de motivação que será prejudicial para o aproveitamento.  

Por exemplo, se você gosta de Direito Constitucional e Direito Civil, mas não gosta de Direito Penal, poderá 
iniciar os estudos com Direito Constitucional para iniciar com força total. Após, você estuda Direito Penal e, 
ao final, para manter a motivação, estuda Direito Civil.  

Não deixe para encerrar os estudos com Direito Penal, pois você estará cansado e desmotivado. Da mesma 
forma, não inicie com a disciplina que você mais possui aversão, pois a má-disposição poderá afetar o 
restante dos seus estudos. 

Com isso você aproveitará a motivação extra de disciplinas que você tem mais apreço e intercalará com 
outras que você não gosta tanto. É uma forma inteligente de você usar a motivação a seu favor. Lembre-se: 
tudo o que fizer com vontade, de forma proativa, motivado, verterá melhor resultado! 

3.2 - Faça revisões periódicas 

Além disso, é fundamental que você faça uma revisão periódica das partes principais daquilo que você já 
estudou. Dado o volume de informações, nós sugerimos dois métodos de revisão insertos no ciclo: um 
primeiro a ser realizado semanalmente e outro ao final do ciclo. 

Ao final de uma semana de estudos você terá visto um contingente significativo de conteúdo, logo poderá 
destacar parte do dia de estudo para revisar a matéria estudada ao longo da semana. É uma forma de 
alimentar e solidificar os conteúdos estudados. 

Além disso, ao final do ciclo você reservará outra parcela do cronograma de estudos para retomar aquilo que 
estudou ao longo das semanas anteriores. 
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4 - DESCANSO 

Um amigo uma vez me disse algo verdadeiro: concurso público se compara a uma maratona e não a uma 
corrida de 100 metros rasos. 

É dizer: concurso público é condicionamento. De nada adianta você sair em disparada e, ao final dos três 
primeiros meses, estar rastejando. O estudo para concursos jurídicos deve ser intenso, mas cadenciado. 
Desse modo, reserve um dia na semana para descansar. Neste dia procure não estudar, no máximo prepare 
a organização dos seus estudos para a semana seguinte.  

Apenas com edital aberto e próximo do concurso é que sugerimos estudar todos os dias. Não é o caso agora. 
Não podemos nem mesmo cogitar a possibilidade de uma vez saído o edital, você estar cansado. Esses 
parâmetros serão utilizados no nosso ciclo de estudos. 

5 - CONCLUSÕES  

Tomando por base a análise do que até aqui foi discutido nos itens 1, 2 e 3 deste material, propomos a 
organização de um ciclo de estudos com as seguintes médias ponderadas de estudo: 

Assim, na distribuição da carga horária de estudo em 120 dias, dedicaremos proporcionalmente o tempo 
segundo o peso estabelecido acima. 

DISCIPLINA PESO 

Direito Constitucional 3 

Direito Processual Civil 3 

Direito Tributário 3 

Direito Administrativo 3 

Fazenda Pública 3 

Direito Ambiental 2 

Direito Do Trabalho 2 

Processo Do Trabalho 2 

Direito Financeiro 2 

Direito Civil (Incluindo Empresarial) 2 

Direito Urbanístico 1 

Leis Locais 1 

PLANO DE ESTUDOS 

Estabelecido o peso e as disciplinas que serão estudadas, é necessário definirmos quantas horas por dia o 
aluno pretende estudar. Aqui consideraremos que o candidato possua quatro horas por dia de estudos. 

Possui mais horas por dia para se dedicar? 
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Possui menos horas por dia para se dedicar? 
Envie-nos uma mensagem no instagram que podemos te enviar o cronograma adaptado. 

Um estudo de quatro horas por dia, de segunda a sábado, gera o equivalente a um mil e trezentas horas de 
estudo por ano. Como dito anteriormente, tempo suficiente para o aluno ter uma boa preparação. 

A semana será dividida com as matérias que devem ser estudadas onde o aluno deve intercalar a leitura dos 
livros digitais e/ou assistir às aulas em vídeo, conforme preferir. Em razão de nossos princípios, acreditamos 
que você deve priorizar o estudo ativo pela leitura dos livros digitais. 

Necessária, ainda, a dedicação de parte de seu tempo semanal para revisões, justamente para resgatar o 
que fora estudado durante aquele dia e aquela semana.  

Por fim, o estudo dos informativos dos Tribunais Superiores daquela semana não deve ser esquecido, sendo 
necessário reservarmos uma parte do estudo semanal para isto. Dessa forma, um ciclo semanal poderá ser 
distribuído da seguinte forma: 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

Dia livre 
MAT 1 
MAT 2 

REVISÃO 

MAT 3 
MAT 4 

REVISÃO 

MAT 5 
QUESTÕES 
REVISÃO 

MAT 1 
MAT 2 

REVISÃO 

MAT 3 
MAT 4 

REVISÃO 

QUESTÕES 
REVISÃO 

INFORMATIVOS 

Nada impede que você alterne a ordem dos conteúdos a serem estudados. Do mesmo modo, nada impede 
que você reserve outro dia para descanso. 

O importante é que você cumpra as 24 horas líquidas de estudo ao longo da semana.  

O importante é você ser honesto consigo mesmo.  

Lembre-se: você é o único responsável por sua aprovação. 

1 - HORAS LÍQUIDAS DE ESTUDOS – PLANO INICIAL 

Outro ponto importante é que esse tempo de estudo é líquido. Vale dizer, você deverá passar 4,0 horas 
efetivamente estudando. 

Confira, a título ilustrativo como ficará a distribuição do seu horário: 

MODELO DE CRONOGRAMA 

HORÁRIO DESCRIÇÃO 

07:45 organização pré-estudo 

08:00 às 09:45 1º período de estudos 

09:45 às 10:00 pausa 
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10:00 às 11:45 2º período de estudos 

11:45 às 12:00 pausa 

12:00 às 12:30 revisão 

Naturalmente, estas são sugestões e não existe problema algum em uma alteração e quebra dos blocos de 
estudos ao longo do dia (um bloco no turno da manhã e outro à noite, por exemplo). O importante, ressalto, 
é que haja a dedicação diária. 

2 - DEFINIÇÃO DAS MATÉRIAS ESTUDADAS 

Como visto acima, existem matérias em concursos de advocacia pública que são muito mais relevantes que 
outras. Com base nos pesos definidos no item 3.5, entendemos que o caminho ideal para o aluno iniciante 
é focar nas matérias que mais são cobradas inicialmente. 

Se o aluno domina Constitucional, Administrativo, Tributário, Processo Civil e Fazenda Pública em Juízo, 
ele já terá bons resultados em um concurso de advocacia pública, o que o deixará com motivação para seguir 
e estudar as demais matérias. 

Para o aluno que estiver em um estágio mais avançado, penso que seja o caso de mudar um pouco o foco e 
atacar as matérias "menores". 

Acredito que o primeiro passo ideal seja uma análise da sua situação atual, conforme o próximo bloco. 

3 - POR ONDE COMEÇAR? SIMULADO INICIAL. 

O aluno deve entrar no sistema de questões e criar simulados com os seguintes critérios: 

Banca CESPE / CEBRASPE 
Critério: Concursos de Procuradoria Estadual, Municipal e AGU 
Período: 2014 - 2020 

Além disso, o aluno deve fazer um simulado para cada uma das seguintes matérias (com uma média de 150 
questões por simulado). 

Direito Administrativo 
Direito Constitucional 
Direito Ambiental 
Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito do Trabalho 
Direito Processual do Trabalho 
Direito Empresarial 
Direito Tributário 
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Direito Urbanístico 
Direito Financeiro 

A ideia, portanto, é que o aluno faça um teste imediato sobre a sua situação geral na matéria (ainda que não 
a tenha estudado) para verificar o seu estágio atual em cada disciplina. 

O início do estudo, portanto, passará pela realização de cerca de 11 simulados. Naturalmente, vocês 
precisam ficar atentos ao seguinte: 

Algumas matérias não terão esta quantidade de questões com estes critérios, a exemplo de Direito 
Urbanístico e Direito Financeiro; 

Entendo que o aluno deve aumentar a quantidade de questões até chegar no número aproximado de 150, 
da seguinte forma e nesta sequência: 

1- Acrescentar outros concursos de Carreiras Jurídicas elaborados pelo CESPE / CEBRASPE ( 
Magistratura Estadual e Defensoria Pública); 
2- Acrescentar questões da Banca FCC; 
3- Acrescentar questões de Analista de Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais; 
4- Acrescentar questões da banca VUNESP; 

Algumas matérias tiveram uma mudança radical no ordenamento, a exemplo de Processo Civil e Direito 
do Trabalho 

No caso de Processo Civil, não coloquem questões anteriores a 2016 sob pena de vocês se prejudicarem nos 
estudos. 

Neste caso, sugiro um aumento do número de questões com os seguintes critérios: 

1- Período: 2016 - 2020 
2 - Acrescentar outros concursos de Carreiras Jurídicas elaborados pelo CESPE / CEBRASPE 
(Magistratura Estadual e Defensoria Pública); 
3- Acrescentar questões da Banca FCC; 
4 - Acrescentar questões de Analista de Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais; 
5- Acrescentar questões da banca VUNESP; 

No caso de Trabalho e Processo do Trabalho, não coloquem questões anteriores a 2018 sob pena de vocês 
se prejudicarem nos estudos. 

Neste caso, sugiro um aumento do número de questões com os seguintes critérios: 

1- Período: 2018 - 2020 
2 - Acrescentar outros concursos elaborados pelo CESPE / CEBRASPE (Analista e Técnico de 
Tribunais Trabalhistas); 
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3- Acrescentar questões da Banca FCC - Procuradorias; 
4- Acrescentar questões da banca VUNESP - Procuradorias; 

Lembre-se, seja honesto consigo mesmo e não chute nas questões - responda apenas as questões que você 
tem convicção! 

4 - PRÓXIMO PASSO 

A partir do resultados deste simulado, entendo que podemos ter uma meta de de 4 meses de estudos -> 120 
(cento e vinte) dias. 

Primeiramente, acredito que o aluno deve analisar seu resultado em cada prova: 

Acertei mais de 80% em alguma matéria? 

Se sim, você já está bastante preparado para esta matéria, devendo apenas elaborar um planejamento de 
revisão dos erros e simulados de temas quentes com questões discursivas. 

Matérias com índice de acerto entre 60 e 80% 

Procure identificar exatamente os principais pontos de erro em cada matéria. 

É possível que você tenha errado de forma drástica apenas um assunto? Exemplo: errei quase tudo quando 
o tema foi licitações ou quando o tema cobrado fora responsabilidade ambiental. 

Analise e veja se você precisa estudar / revisar toda a matéria ou se você precisa se dedicar massivamente a 
poucos assuntos.  

Matérias com índice de acerto inferior a 60% 

Acredito que neste caso é necessário um estudo completo e aprofundado das matérias e sugiro um estudo 
que passe tanto pelos temas quentes como também pelos assuntos mais cobrados, conforme veremos mais 
adiante. 

5 - PLANEJAMENTO SEMANAL - INICIANTES 

Para os alunos que estão iniciando nos estudos, penso que seja necessário observar o resultado dos 
simulados, priorizando inicialmente as principais matérias de procuradorias.  

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA  SÁBADO 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 

CONST - 2H 
FAZENDA 

PÚBLICA EM 
JUÍZO - 2H 

TRIBUTÁRIO - 
2H 

FAZENDA 
PÚBLICA EM 
JUÍZO - 2H 

TRIBUTÁRIO - 
2H 

REVISÃO DO 
CONTEÚDO - 

2H 
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ADMIN - 2H 
PROC. CIVIL - 

2H 
CONST - 2H ADMIN - 2H 

PROC. CIVIL - 
2H 

QUESTÕES - 2H 

Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 

CONST - 2H 
FAZENDA 

PÚBLICA EM 
JUÍZO - 2H 

TRIBUTÁRIO - 
2H 

FAZENDA 
PÚBLICA EM 
JUÍZO - 2H 

TRIBUTÁRIO - 
2H 

REVISÃO DO 
CONTEÚDO - 

2H 

ADMIN - 2H 
PROC. CIVIL - 

2H 
CONST - 2H ADMIN - 2H 

PROC. CIVIL - 
2H 

QUESTÕES - 2H 

A ideia seria focar exclusivamente nas matérias que mais caem com 4 horas de estudos por dia.  

Percebam que definimos as seguintes premissas: 5 matérias estudadas apenas, com blocos de questões e 
revisões de conteúdo aos sábados. Mas vejam, cada matéria você estudará durante 2 horas e o ciclo que 
definimos acima havia sido de 1 hora e 45 minutos. Assim, diariamente você fará quanto àquela determinada 
matéria 1 hora e 45 minutos e estudos e 15 minutos de revisão.  

Combinado?  

E como ficariam as semanas seguintes? 

Nas semanas seguintes, especificamente na terceira semana (no vigésimo dia de estudos), acreditamos que 
você já estará empolgado com os estudos. Assim, já começaremos a estabelecer uma meta de revisão e de 
simulados com questões um pouco maior. 

O que acham? Vejam a proposta de calendário para as semanas seguintes: 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA  SÁBADO 

Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 

CONST - 2H 
FAZENDA 

PÚBLICA EM 
JUÍZO - 2H 

TRIBUTÁRIO - 
2H 

FAZENDA 
PÚBLICA EM 
JUÍZO - 2H 

TRIBUTÁRIO - 
2H 

REVISÃO DO 
CONTEÚDO - 4H 

ADMIN - 2H PROC. CIVIL - 2H CONST - 2H ADMIN - 2H 
PROC. CIVIL - 

2H 
QUESTÕES - 4H 

Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 

CONST - 2H 
FAZENDA 

PÚBLICA EM 
JUÍZO - 2H 

TRIBUTÁRIO - 
2H 

FAZENDA 
PÚBLICA EM 
JUÍZO - 2H 

TRIBUTÁRIO - 
2H 

REVISÃO DO 
CONTEÚDO - 4H 

ADMIN - 2H PROC. CIVIL - 2H CONST - 2H ADMIN - 2H 
PROC. CIVIL - 

2H 
QUESTÕES - 4H 

Dia 29 Dia 30 Dia 31 Dia 32 Dia 33 Dia 34 

CONST - 2H ADMIN - 2H 
TRIBUTÁRIO - 

2H 
CONST - 2H 

FAZENDA 
PÚBLICA EM 
JUÍZO - 2H 

REVISÃO DO 
CONTEÚDO - 4H 

ADMIN - 2H PROC. CIVIL - 2H CONST - 2H ADMIN - 2H 
PROC. CIVIL - 

2H 
QUESTÕES - 4H 
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No final deste ciclo de 3 meses, o aluno terá estudado na seguinte proporção cada matéria, demonstrada na 
tabela a seguir: 

MATÉRIA TEMPO (H) 

Administrativo 62 

Constitucional 62 

Proc civil 56 

Tributário 54 

Fazenda pública 50 

Revisão ao fim da semana 40 

Questões 40 

Percebam que 50 (cinquenta) horas de estudos é tempo suficiente para você ver a maioria das aulas em 
vídeo do nosso curso sobre a atuação da Fazenda Pública, com carga horária estimada de 70 (setenta) horas. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/aspectos-de-direito-processual-aplicados-a-fazenda-
publica-p-pges-2020-procurador/ 

E não só isso. 

Dentro da disciplina Fazenda Pública, existem matérias relativas ao Direito Administrativo, Constitucional, 
Tributário e Processo Civil. Desta forma, estudando este bloco de 5 matérias, confiamos com bastante 
segurança que você estará muito preparado nestas matérias. 

Nos próximos 30 dias, seria o momento de estudar as matérias "menores" segundo a prioridade estabelecida 
no item 3.5. 

É hora, então de estudar as seguintes matérias, no mesmo ritmo acima definido: 

Direito Ambiental 2 

Direito do Trabalho 2 

Processo do Trabalho 2 

Direito Financeiro 2 

Direito Civil (Incluindo Empresarial) 2 

Direito Urbanístico 1 

Lei Orgânica do DF, Estatuto dos Servidores e Lei 
Orgânica da PG-DF 

1 

6 - PLANEJAMENTO SEMANAL – ALUNOS AVANÇADOS 

O aluno que estiver em um nível mais avançado deve incluir no seu estudo tanto os temas quentes de 
questões discursivas como também a redação de peças e pareceres, tendo em vista a existência de alguns 
concursos de advocacia pública com provas discursivas no mesmo dia da prova objetiva. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/aspectos-de-direito-processual-aplicados-a-fazenda-publica-p-pges-2020-procurador/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/aspectos-de-direito-processual-aplicados-a-fazenda-publica-p-pges-2020-procurador/
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Sugiro, então, o acréscimo de resumos e redações de peças e pareceres com mais 2 horas de estudos diárias 
(além das 4 horas anteriormente definidas): 

Dia 01: 

MODELO DE CRONOGRAMA 

HORÁRIO DESCRIÇÃO 

07:45 organização pré-estudo 

08:00 às 09:45 1º período de estudos 

09:45 às 10:00 pausa 

10:00 às 11:45 2º período de estudos 

11:45 às 12:00 pausa 

12:00 às 12:30 revisão 

Noite 

18:45 organização pré-estudos 

19:00 às 20:00 Questão Discursiva 1 

20:15 às 20:30 pausa 

20:30 às 21:30 Questão Discursiva 2 

Dia 02: 

MODELO DE CRONOGRAMA 

HORÁRIO DESCRIÇÃO 

07:45 organização pré-estudo 

08:00 às 09:45 1º período de estudos 

09:45 às 10:00 pausa 

10:00 às 11:45 2º período de estudos 

11:45 às 12:00 pausa 

12:00 às 12:30 revisão 

Noite 

18:45 organização pré-estudos 

19:00 às 21:30 Peças / Pareceres 

7 - COMO ESTUDAR QUESTÕES? 

O estudo por questões é bastante relevante seja para o acompanhamento da sua evolução como também 
para análise das possíveis “pegadinhas” que as bancas tentam aplicar. 

Lançamos no dia 18/05/20, às 10 horas da manhã, o sistema de questões do Estratégia, com o maior número 
de questões comentadas do Brasil, inclusive em vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uPUGbXOPGqk 
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8 - COMO MONITORAR MEUS ESTUDOS? 

Durante os seus estudos, é fundamental que você acompanhe a sua evolução. Abaixo deixaremos o link de 
uma planilha que preparamos para o seu acompanhamento.  

Fizemos esta planilha com base em nossa expectativa das matérias que acreditamos que serão cobradas no 
concurso da PG-DF, levando em consideração - quanto ao conteúdo - o Edital do CESPE para o cargo de 
Analista da PG-DF, especialidade Direito e Legislação.  

Trata-se de edital extremamente similar à maioria dos editais para procuradorias. Basta clicar na imagem a 
seguir e você será direcionado para fazer o download da planilha. 

 

Quer saber como utilizar esta planilha? Veja este vídeo que preparamos:  

https://www.youtube.com/watch?v=UBPb0_lS444&t=2157s 

LEGISLAÇÃO LOCAL: CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 

Antes da publicação do edital é difícil precisar quais leis locais serão cobradas no concurso.  

No entanto, uma lei que com certeza você terá que estudar é a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.  

Tendo em vista acreditarmos que esse concurso está muito quente e para ajudá-lo na sua preparação, vamos 
disponibilizar gratuitamente a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul esquematizada.  

Segue o link de acesso ao texto oficial da Constituição do Estado: 

http://www2.al.rs.gov.br/dal/LinkClick.aspx?fileticket=AixRs5bbgtw%3d&tabid=3683&mid=5359 

https://www.youtube.com/watch?v=UBPb0_lS444&t=2157s
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/plano-de-estudos-pgdf/
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TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

O Estado do Rio Grande do Sul, integrante com seus Municípios, de forma indissolúvel, da República 
Federativa do Brasil, proclama e adota, nos limites de sua autonomia e competência, os princípios 
fundamentais e os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos universalmente consagrados e 
reconhecidos pela Constituição Federal a todas as pessoas no âmbito de seu território. 

Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou, diretamente, nos termos 
da Constituição. 

A soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para 
todos e, nos termos da lei, mediante: 

 

TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

Capítulo I - Disposições Preliminares 

✓ É mantida a integridade do território do Estado. 
✓ A cidade de Porto Alegre é a capital do Estado, e nela os Poderes têm sua sede. 
✓ São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 
✓ É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições, e ao cidadão investido em um deles, exercer 

função em outro, salvo nos casos previstos nesta Constituição. 
✓ São símbolos do Estado a Bandeira Rio-Grandense, o Hino Farroupilha e as Armas, tradicionais. 
✓ O dia 20 de setembro é a data magna, sendo considerado feriado no Estado.  

São bens do Estado: 

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.
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Capítulo II - Dos Municípios  

Seção I - Disposições Gerais 

O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei 
orgânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição 
Federal e nesta Constituição. 

I - as terras devolutas situadas em seu território e não compreendidas entre as da União;

II - os rios com nascente e foz no território do Estado;

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

IV - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, inclusive as situadas em rios federais 
que não sejam limítrofes com outros países, bem como as situadas em rios que constituam 
divisas com Estados limítrofes, pela regra da acessão;

V - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem sob seu domínio, excluídas aquelas 
sob domínio da União, dos Municípios ou de terceiros;

VI - os terrenos marginais dos rios e lagos navegáveis que correm ou ficam situados em seu 
território, em zonas não alcançadas pela influência das marés;

VII - os terrenos marginais dos rios que, embora não navegáveis, porém caudais e sempre 
corredios, contribuam com suas águas, por confluência direta, para tornar outros navegáveis;

VIII - a faixa marginal rio-grandense e acrescidos dos rios ou trechos de rios que, não sujeitos à 
influência das marés, divisem com Estado limítrofe;

IX - os bens que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

X - as terras dos extintos aldeamentos indígenas; (Vide ADI n.º 255/STF, DJ de 24/05/11)

XI - os inventos e a criação intelectual surgidos sob remuneração ou custeio público estadual, 
direto ou indireto.



 

 

 

 

 

32 
95 

Observações importantes:  

✓ O território do Município poderá ser dividido em distritos e subdistritos, criados, organizados e 
extintos por lei municipal, observada a legislação estadual. 

✓ A sede do Município lhe dá o nome. 
✓ A criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20, de 05/11/97) (Vide Lei Complementar n.º 
13.587/10). 

✓ São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, exercido pela 
Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito. 

✓ A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, em 
cada legislatura para a subsequente, em data anterior à realização das eleições para os respectivos 
cargos, observado o que dispõe a Constituição Federal. 

✓ Às Câmaras Municipais, no exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras, é assegurada a 
prestação de informações que solicitarem aos órgãos estaduais da administração direta e indireta 
situados nos Municípios, no prazo de dez dias úteis a contar da data da solicitação. (Vide ADI n.º 
1001/STF, DJ de 21/02/03). 

Competência do Município, além da prevista na Constituição Federal e ressalvada a do Estado: 
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Os Municípios que não possuírem sistema próprio de previdência e saúde poderão vincular-se 
ao sistema previdenciário estadual, nos termos da lei, ou associar-se com outros Municípios. 
(Vide Lei n.º 9.492/92) 

Seção II - Da Intervenção 

I - exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, tais como proteção 
à saúde, aí incluídas a vigilância e a fiscalização sanitárias, e proteção ao meio-ambiente, ao 
sossego, à higiene e à funcionalidade, bem como dispor sobre as penalidades por infração às 
leis e regulamentos locais;

II - dispor sobre o horário e dias de funcionamento do comércio local e de eventos comerciais 
temporários de natureza econômica; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 58, de 
31/03/10)

III - regular o tráfego e o trânsito nas vias públicas municipais, atendendo à necessidade de 
locomoção das pessoas portadoras de deficiência;

IV - dispor sobre autorização, permissão e concessão de uso dos bens públicos municipais;

V - promover a proteção ambiental, preservando os mananciais e coibindo práticas que 
ponham em risco a função ecológica da fauna e da flora, provoquem a extinção da espécie ou 
submetam os animais à crueldade;

VI - disciplinar a localização, nas áreas urbanas e nas proximidades de culturas agrícolas e 
mananciais, de substâncias potencialmente perigosas;

VII - promover a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos 
domiciliares e de limpeza urbana;

VIII - fomentar práticas desportivas formais e não-formais;

IX - promover a acessibilidade nas edificações e logradouros de uso público e seus entornos, 
bem como a adaptação dos transportes coletivos, para permitir o acesso das pessoas 
portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida. (Incluído pela Emenda Constitucional 
n.º 56, de 03/04/08)
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Nesta seção é de relevância mencionar o art. 15, da legislação em estudo. Vejamos:  

Art. 15.  O Estado não intervirá nos Municípios, exceto quando: 

I - Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; 

II - Não forem prestadas contas na forma da lei; 

III - Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e 
desenvolvimento do ensino; 

IV - O Tribunal de Justiça der provimento a representação para prover a execução de lei, de 
ordem ou decisão judicial, e para assegurar a observância dos seguintes princípios: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 

c) probidade administrativa. 

§ 1.º A intervenção no Município dar-se-á por decreto do Governador: 

a) de ofício, ou mediante representação de dois terços da Câmara Municipal, ou do Tribunal de 
Contas do Estado, nos casos dos incisos I, II e III; 

b) mediante requisição do Tribunal de Justiça, no caso do inciso IV. 

 § 2.º O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução 
e, se couber, nomeará interventor, será submetido, no prazo de vinte e quatro horas, à 
apreciação da Assembleia Legislativa, a qual, se não estiver reunida, será convocada 
extraordinariamente, no mesmo prazo. 

 § 3.º. No caso do inciso IV, dispensada a apreciação da Assembleia Legislativa, o decreto limitar-
se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da 
normalidade. 

§ 4.º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes 
voltarão, salvo impedimento legal. 

Capítulo III - Da Região Metropolitana, das Aglomerações Urbanas e das Microrregiões 

O Estado, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de seu 
interesse e de Municípios limítrofes do mesmo complexo geoeconômico e social poderá, 
mediante lei complementar, instituir região metropolitana, aglomerações urbanas e 
microrregiões.  
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Observações importantes:  

✓ O Estado poderá, mediante lei complementar, com os mesmos fins, instituir, também, redes de 
Municípios, ainda que não limítrofes. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 28, de 13/12/01) 

✓ Cada região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião ou rede de Municípios disporá de 
órgão de caráter deliberativo, com atribuições e composição fixadas em lei complementar. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 28, de 13/12/01) 

✓ Para o atingimento dos objetivos de que tratam este artigo e seus parágrafos, serão destinados, 
obrigatoriamente, os recursos financeiros necessários e específicos no orçamento do Estado e dos 
Municípios. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 28, de 13/12/01) 

 

As leis complementares previstas no artigo anterior só terão efeitos após a edição da lei 
municipal que aprove a inclusão do Município na entidade criada. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 28, de 13/12/01) (Vide Lei Complementar n.º 11.740/02) 

 

Poderão ser instituídos órgãos ou entidades de apoio técnico de âmbito regional para 
organizar, planejar e executar integradamente as funções públicas de interesse comum. (Vide 
Lei Complementar n.º 11.740/02) 

Capítulo IV - Da Administração Pública 

Seção I - Disposições Gerais 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos municípios, visando à 
promoção do bem público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõem, 
observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da 
participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação, da transparência e o seguinte:  

I - Os cargos e funções públicos, criados por lei em número e com atribuições e remuneração 
certos, são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais; 
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II - A lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes, ao assumi-los e ao deixá-los, devem 
declarar os bens que compõem seu patrimônio, podendo estender esta exigência aos detentores 
de funções diretivas e empregos na administração indireta; 

III - A administração pública será organizada de modo a aproximar os serviços disponíveis de seus 
beneficiários ou destinatários; 

IV - A lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado, para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

V - A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 

Observações importantes: 

✓ A publicidade dos atos, programas, obras e serviços, e as campanhas dos órgãos e entidades da 
administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, nelas não podendo constar símbolos, expressões, nomes, 
“slogans” ideológicos político-partidários ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridade ou de servidores públicos. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 26, de 
30/06/99). 

✓ A ação político-administrativa do Estado será acompanhada e avaliada, através de mecanismos 
estáveis, por Conselhos Populares, na forma da lei. 

✓ Cabe à administração pública, na forma da lei, gerenciar a documentação governamental, 
desenvolver plataformas digitais e adotar as providências para franquear sua consulta a quem dela 
necessite, bem como realizar os procedimentos administrativos com ampla transparência. (Incluído 
pela Emenda Constitucional n.º 79, de 23/07/20) 

A investidura em cargo ou emprego público assim como a admissão de empregados na 
administração indireta e empresas subsidiárias dependerão de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos de provimento 
em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
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(FUNDATEC - Atendente de Farmácia (Pref Gramado)/2019) Conforme Constituição Estadual, a 
soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor 
para todos e, nos termos da lei, mediante: 

 I. Plebiscito. 

 II. Referendo. 

 III. Iniciativa popular. 

 Quais estão corretas? 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas I e II. 

d) apenas I e III. 

e) I, II e III. 

I - As provas deverão aferir, com caráter eliminatório, os conhecimentos específicos exigidos 
para o exercício do cargo.

II - Os pontos correspondentes aos títulos não poderão somar mais de vinte e cinco por cento 
do total dos pontos do concurso.

III - A não-observância do disposto neste artigo acarretará a nulidade do ato e a punição da 
autoridade responsável;

IV - Os cargos em comissão destinam-se à transmissão das diretrizes políticas para a execução 
administrativa e ao assessoramento;
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Comentários 

Letra E ( corretas I, II e III). Todas estão corretas, de acordo com o art. 2º da Constituição Estadual do 
Rio Grande do Sul. 

(FUNDATEC - Técnico em Informática (CM Gramado)/2019) Conforme a Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, são Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o ___________, 
exercido pelo(a) ______________, e o ___________, exercido pelo(a) ____________. 

 Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

a) Judiciário – Prefeito – Executivo – Câmara Municipal 

b) Judiciário – Prefeito – Legislativo – Câmara Municipal 

c) Legislativo – Câmara Municipal – Executivo – Prefeito 

d) Legislativo – Câmara Municipal – Judiciário – Prefeito 

e) Legislativo – Prefeito – Judiciário – Câmara Municipal 

Comentários 

Letra C. Correto, por força do art. 10 da Constituição Estadual do rio Grande do Sul. 

(FUNDATEC - Analista de Comunicação (GRAMADOTUR) /2019) Conforme a Constituição do Estado 
do Rio Grande do Sul, todas as pessoas têm direito: 

I. Independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu 
respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou de 
caráter público. 

II. A que seus registros e bancos de dados não contenham informações referentes à convicção política, 
filosófica ou religiosa. 

III. A exigir, por via administrativa, em processo sigiloso ou não, a retificação ou a atualização das 
informações a seu respeito e de seus dependentes. 

 Quais estão corretas? 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas I e II. 

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

Comentários 

Letra E. Correta, nos termos do art. 23 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 

 

Integram a administração indireta as autarquias, sociedades de economia mista, empresas 
públicas e fundações instituídas ou mantidas pelo Estado. 

✓ Às empresas públicas aplicam-se as normas pertinentes às sociedades de economia mista. 
✓ As fundações públicas ou de direito público instituídas pelo Estado são equiparadas às autarquias, 

regendo-se por todas as normas a estas aplicáveis. 

Os cargos em comissão 
não podem ser ocupados 

por cônjuges ou 
companheiros e 

parentes, 
consanguíneos, afins ou 

por adoção, até o 
segundo grau: 

I - do Governador, do Vice-Governador, do Procurador-Geral do 
Estado, do Defensor Público-Geral do Estado e dos Secretários de 

Estado, ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, no âmbito 
da administração direta do Poder Executivo; 

II - dos Desembargadores e Juízes de 2.º grau, no âmbito do Poder 
Judiciário; 

III - dos Deputados Estaduais, no âmbito da Assembleia Legislativa; 

IV - dos Procuradores de Justiça, no âmbito da Procuradoria-Geral de 
Justiça; 

V - dos Conselheiros e Auditores Substitutos de Conselheiros, no 
âmbito do Tribunal de Contas do Estado; 

VI - dos Presidentes, Diretores-Gerais, ou titulares de cargos 
equivalentes, e dos Vice-Presidentes, ou equivalentes, no âmbito da 

respectiva autarquia, fundação instituída ou mantida pelo Poder 
Público, empresa pública ou sociedade de economia mista.
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Observações importantes: 

✓ Especialmente no caso das Sociedades de Economia Mista Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 
e Companhia Riograndense de Saneamento a alienação ou transferência do seu controle acionário, 
bem como a sua extinção, fusão, incorporação ou cisão dependerá de consulta popular, sob a forma 
de plebiscito.  

✓ Nas sociedades de economia mista, em que possuir o controle acionário, o Estado fica obrigado a 
manter o poder de gestão, exercendo o direito de maioria de votos na assembleia geral, de eleger a 
maioria dos administradores da companhia, de dirigir as atividades sociais e de orientar o 
funcionamento dos órgãos da companhia, sendo vedado qualquer tipo de acordo ou avença que 
implique em abdicar ou restringir seus direitos.  

✓ A alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção da 
Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE –, Companhia Rio-grandense de Mineração – CRM – 
e da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS – somente poderão ser realizadas 
após manifestação favorável da população expressa em consulta plebiscitária.  

✓ A alienação ou transferência do controle acionário, bem como a extinção, fusão, incorporação ou 
cisão da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS -, 
dependerá de manifestação favorável da população, sob forma de plebiscito. 

Todas as pessoas têm direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, à 
informação sobre o que consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de 
dados das entidades governamentais ou de caráter público. 

✓ Os registros e bancos de dados não poderão conter informações referentes a convicção política, 
filosófica ou religiosa. 

✓ Qualquer pessoa poderá exigir, por via administrativa, em processo sigiloso ou não, a retificação ou 
a atualização das informações a seu respeito e de seus dependentes. 

✓ Será publicado no Diário Oficial do Estado, em observância aos princípios estabelecidos no art. 19, 
além de outros atos, o seguinte:  

I - As conclusões de todas as sindicâncias e auditorias instaladas em órgãos da administração 
direta e indireta; 

II - Mensalmente: 

a) o resumo da folha de pagamento do pessoal da administração direta e indireta e a 
contribuição do Estado para despesas com pessoal de cada uma das entidades da 
administração indireta, especificando-se as parcelas correspondentes a ativos, inativos e 

Dependem de lei 
específica, mediante 

aprovação por maioria 
absoluta dos membros da 

Assembleia Legislativa: 

I - a criação, extinção, fusão, incorporação ou cisão de 
qualquer entidade da administração indireta;

II - a alienação do controle acionário de sociedade de 
economia mista.
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pensionistas, e os valores retidos a título de imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza e de contribuições previdenciárias; 

b) o balancete econômico-financeiro, referente ao mês anterior, do órgão de previdência do 
Estado; 

III - Anualmente, relatório pormenorizado das despesas mensais realizadas pelo Estado e pelas 
entidades da administração indireta na área de comunicação, especialmente em propaganda e 
publicidade; 

IV - No primeiro dia útil dos meses de fevereiro e agosto, o quadro de pessoal dos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta e das subsidiárias desta relativo ao último dia do 
semestre civil anterior, relacionando também o número de admitidos e excluídos no mesmo 
período, distribuídos por faixa de remuneração, e quadro demonstrativo dos empregados 
contratados; 

V - Os contratos firmados pelo poder público estadual nos casos e condições disciplinados em lei.  

 

As empresas sob controle do Estado e as fundações por ele instituídas terão, na respectiva 
diretoria, no mínimo, um representante dos empregados, eleito diretamente por estes. 

✓ Garantida a estabilidade aos representantes mencionados neste artigo a partir do registro da 
candidatura até um ano após o término do mandato. 

✓ É assegurada a eleição de, no mínimo, um delegado sindical em cada uma das entidades 
mencionadas no “caput”. 

Os servidores públicos e empregados da administração direta e indireta, quando 
assumirem cargo eletivo público, não poderão ser demitidos no período do registro de 
sua candidatura até um ano depois do término do mandato, nem ser transferidos do 
local de trabalho sem o seu consentimento. Enquanto durar o mandato, o órgão 
empregador recolherá mensalmente as obrigações sociais e garantirá ao servidor ou 
empregado os serviços médicos e previdenciários dos quais era beneficiário antes de se 
eleger.  

➔ É assegurado: 

I - Aos sindicatos e associações dos servidores da administração direta ou indireta: 
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a) participar das decisões de interesse da categoria; 

b) descontar em folha de pagamento as mensalidades de seus associados e demais parcelas, a 
favor da entidade, desde que aprovadas em assembleia geral; 

c) eleger delegado sindical; 

II - Aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, nos casos previstos em lei, 
o desempenho, com dispensa de suas atividades funcionais, de mandato em confederação, 
federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua 
situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento; 

III - aos servidores públicos e empregados da administração indireta, estabilidade a partir do 
registro da candidatura até um ano após o término do mandato sindical, salvo demissão 
precedida de processo administrativo disciplinar ou judicial. 

Observações importantes: 

✓ Ao Estado e às entidades de sua administração indireta é vedado qualquer ato de discriminação 
sindical em relação a seus servidores e empregados, bem como influência nas respectivas 
organizações. 

✓ O órgão estadual encarregado da formulação da política salarial contará com a participação paritária 
de representantes dos servidores públicos e empregados da administração pública, na forma da lei. 

✓ Aos representantes de que trata o inciso II do “caput” fica assegurada a remuneração do cargo, 
vedado o pagamento de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de 
confiança ou de cargo em comissão. 

Seção II -Dos Servidores Públicos Civis 

SÃO DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO, ALÉM DE OUTROS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NESTA 

CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS: 

I - Remuneração total nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos 
e rurais; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 78, de 03/02/20) 
II - Irredutibilidade de vencimentos ou salários; 
III - Décimo terceiro salário ou vencimento igual à remuneração integral ou no valor dos proventos de 
aposentadoria; 
IV - Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
V - Salário família ou abono familiar para os dependentes do servidor de baixa renda, na forma da lei;  
VI - Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais, facultada a 
compensação de horários e a redução da jornada conforme o estabelecido em lei; 
VII - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
VIII - Remuneração do serviço extraordinário, superior, no mínimo em cinquenta por cento, à do normal; 
IX - Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normal, 
e pagamento antecipado; 
X - Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e da remuneração, com a duração de cento e vinte dias; 
XI - Licença paternidade, nos termos fixados em lei; 
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XII - Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
XIII - Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
XIV - Proibição de diferenças de remuneração, de exercício de funções e de critério de admissão, por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
XV - Auxílio transporte, correspondente à necessidade de deslocamento do servidor em atividade para 
seu local de trabalho, nos termos da legislação federal. 

 

O adicional de remuneração de que trata o inciso XIII deverá ser calculado exclusivamente com 
base nas características do trabalho e na área e grau de exposição ao risco, na forma da lei. 

 

O regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas 
será único e estabelecido em estatuto, através de lei complementar, observados os princípios 
e as normas da Constituição Federal e desta Constituição. Lei complementar estabelecerá os 
critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os Poderes, de modo a garantir 
isonomia de vencimentos. 

 

Observações importantes: 

✓ As carreiras, em qualquer dos Poderes, serão organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado 
aos cargos públicos. 

Os planos de 
carreira 

preverão 
também:

I - as vantagens de caráter individual;

II - as vantagens relativas à natureza e ao local de trabalho;

III - os limites máximo e mínimo de remuneração e a relação entre esses 
limites, sendo aquele o valor estabelecido de acordo com o art. 37, XI, da 

Constituição Federal.
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✓ As promoções de grau a grau, nos cargos organizados em carreiras, obedecerão aos critérios de 
merecimento e antiguidade, alternadamente, e a lei estabelecerá normas que assegurem critérios 
objetivos na avaliação do merecimento. 

✓ A lei poderá criar cargo de provimento efetivo isolado quando o número, no respectivo quadro, não 
comportar a organização em carreira. 

✓ Aos cargos isolados aplicar-se-á o disposto anteriormente. 
✓ As promoções de grau a grau, nos cargos organizados em carreiras, ocorrerão em momento definido 

mediante juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, observados os limites 
estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal e a necessária previsão legal de cargo vago, 
produzindo efeitos a contar da respectiva publicação no Diário Oficial do Estado, vedada a retroação, 
ressalvados os casos de indenização por preterição, na forma da lei.  

✓ Progressões de nível dentro de uma mesma classe da carreira ocorrerão em momento definido 
mediante juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, ressalvadas aquelas 
decorrentes de critérios exclusivamente objetivos, na forma da lei.  

 

Os cargos em comissão, criados por lei em número e com remuneração certos e com 
atribuições definidas de direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e 
exoneração, observados os requisitos gerais de provimento em cargos estaduais.  

✓ Os cargos em comissão não serão organizados em carreira. 
✓ A lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos específicos de escolaridade, habilitação 

profissional, saúde e outros para investidura em cargos em comissão. 

 

Os cargos em comissão, criados por lei em número e com remuneração certos e com 
atribuições definidas de direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e 
exoneração, observados os requisitos gerais de provimento em cargos estaduais.  

✓ Os cargos em comissão não serão organizados em carreira. 
✓ A lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos específicos de escolaridade, habilitação 

profissional, saúde e outros para investidura em cargos em comissão. 
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Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

 Observações importantes:  

✓ A remuneração dos servidores públicos do Estado e os subsídios dos membros de qualquer dos 
Poderes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, dos Procuradores, dos Defensores Públicos, 
dos detentores de mandato eletivo e dos Secretários de Estado, estabelecidos conforme o § 4° do 
art. 39 da Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 
observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo assegurada através de lei de iniciativa do Poder 
Executivo a revisão geral anual da remuneração de todos os agentes públicos, civis e militares, ativos, 
inativos e pensionistas, sempre na mesma data e sem distinção de índices.  

✓ O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor 
seu poder aquisitivo. 

✓ A lei assegurará aos servidores públicos estaduais, após cada quinquênio de efetivo exercício, o 
direito ao afastamento, por meio de licença para participar de curso de capacitação profissional que 
guarde pertinência com seu cargo ou função, com a respectiva remuneração, sem prejuízo de sua 
situação funcional, por até 3 (três) meses, não acumuláveis, conforme disciplina legal, vedada a 
conversão em pecúnia para aquele servidor que não a requerer, na forma da lei. 

✓ A Administração terá o prazo de 3 (três) anos, contado da data de requerimento do pedido pelo 
servidor, para a concessão da licença capacitação, sendo que, em caso de descumprimento do prazo, 
haverá a conversão em pecúnia.  

✓ Fica vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência 
superior à remuneração fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei.  

✓ É vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da 
dívida ativa.  

✓ Para fins do disposto no art. 37, § 12, da Constituição Federal, fica fixado como limite único, no âmbito 
de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em 
espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não se 
aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais. 

✓ Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados 
para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 

✓ É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função 
de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo ou aos proventos de 
inatividade.  

Os servidores estaduais somente serão indicados para participar em cursos de 
especialização ou capacitação técnica profissional no Estado, no País ou no exterior, 
com custos para o Poder Público, quando houver correlação entre o conteúdo 
programático de tais cursos e as atribuições do cargo ou função exercidos. Não 
constituirá critério de evolução na carreira a realização de curso que não guarde 
correlação direta e imediata com as atribuições do cargo exercido. 
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➔ O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será 
realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado.  

➔ O pagamento da gratificação natalina, também denominada décimo terceiro salário, será efetuado 
até o dia 20 de dezembro.  

➔ As obrigações pecuniárias dos órgãos da administração direta e indireta para com os seus servidores 
ativos e inativos ou pensionistas não cumpridas até o último dia do mês da aquisição do direito 
deverão ser liquidadas com valores atualizados pelos índices aplicados para a revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos do Estado. 

O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para 
efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de 
disponibilidade. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de 
tempo de contribuição fictício, ressalvado o direito adquirido. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

✓ Os servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio 
Grande do Sul – RPPS/RS – serão aposentados aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 
e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os 
demais requisitos estabelecidos em lei complementar.  

✓ É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios pelo 
RPPS/RS, ressalvado o disposto nos §§ 4.º-A, 4.º-B, 4.º-C e 5.º do art. 40 da Constituição Federal, 
conforme lei complementar. 

✓ Além do disposto neste artigo e no art. 40 da Constituição Federal, serão observados, para 
concessão de benefícios pelo RPPS/RS, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o 
Regime Geral de Previdência Social. 

✓ Observado, no que couber, o disposto na Constituição Federal, lei complementar estabelecerá 
os critérios de tempo de contribuição e de tempo de serviço para a aposentadoria dos servidores 
públicos vinculados ao RPPS/RS, inclusive aquelas para as quais é admitida a adoção de 
requisitos ou critérios diferenciados. 

✓ Leis disciplinarão as regras para a concessão de aposentadoria, pensão por morte, abono de 
permanência, bem como disporão sobre as contribuições para o custeio do RPPS/RS e a forma 
de cálculo e de reajuste dos benefícios previdenciários. 

Os ocupantes do cargo de professor, desde que comprovem tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio, estabelecidos em lei complementar, terão idade mínima à aposentadoria 
reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades mínimas exigidas aos demais 
servidores públicos, observado o disposto na Constituição Federal. 

✓ Lei estabelecerá as normas e os prazos para análise dos requerimentos de aposentadoria.  
✓ O RPPS/RS tem caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do Estado e dos servidores 

civis e dos militares, ativos, inativos e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial.  
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✓ A gestão unificada do RPPS/RS abrange todos os ocupantes de cargo efetivo dos poderes do Estado, 
órgãos e entidades autárquicas e fundacionais públicas, que serão responsáveis pelo seu 
financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei 
complementar de que trata o § 22 do art. 40 da Constituição Federal.  

✓ Os órgãos colegiados do órgão gestor único serão compostos paritariamente por representantes dos 
segurados e do Estado, na forma da lei.  

✓ O Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde aos seus servidores e dependentes, 
mediante contribuição, na forma da lei.  

 

✓ Ao servidor público, quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e à mãe 
naturais, na forma a ser regulada por lei. 

✓ É assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus filhos 
e dependentes de zero a seis anos em creches e pré-escolas, na forma da lei. 

✓ Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras 
de serviços ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado, sob pena de demissão 
do serviço público. 

✓ O servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no exercício regular 
de suas funções terá direito a assistência judiciária pelo Estado.  

Seção III - Dos Servidores Públicos Militares 

O órgão ou a entidade de que trata o art. 41- A, 
da legislação em estudo poderá, mediante a 

devida contrapartida, baseada em cálculo 
atuarial que assegure o equilíbrio financeiro, 
verificado anualmente mediante revisão dos 

termos contratuais, firmar contrato para a 
prestação de cobertura assistencial à saúde, na 

forma da lei, aos servidores, empregados ou 
filiados, e seus dependentes, das: 

I - entidades ou dos órgãos 
integrantes da Administração 

Direta ou Indireta da União, do 
Estado e dos municípios; 

II - entidades de registro e 
fiscalização profissional, 
inclusive as de natureza 
autárquica “sui generis”. 
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✓ Lei complementar disporá, observado o disposto no art. 42, § 1.º, da Constituição Federal, sobre as 
matérias do art. 142, § 3.º, inciso X, da Constituição Federal.  

✓ Lei complementar disporá sobre a promoção extraordinária do servidor militar que morrer ou ficar 
permanentemente inválido em virtude de lesão sofrida em serviço, bem como, na mesma situação, 
praticar ato de bravura. 

Aplicam-se aos servidores militares do Estado as normas pertinentes da 
Constituição Federal e as gerais que a União, no exercício de sua competência, 
editar, bem como o disposto nos arts. 29, I, II, III, V, IX, X, XI, XII e XIII; 31, §§ 
6.º e 7.º; 32, § 1.º; 33, “caput” e §§ 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 9.º e 10; 35; 36; 37; 38, § 
3.º; 40; 41; 42; 43; 44 e 45 desta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 78, de 03/02/20) 

 

A lei poderá criar cargos em comissão privativos de servidores militares, correspondentes às 
funções de confiança a serem desempenhadas junto ao Governo do Estado e aos Presidentes 
da Assembleia Legislativa e dos Tribunais estaduais. Os titulares dos cargos previstos neste 
artigo manterão a condição de servidor público militar e estarão sujeitos a regime peculiar 
decorrente da exonerabilidade “ad nutum”. 

Os integrantes da Brigada 
Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar são 

servidores públicos 
militares do Estado 

regidos por estatutos 
próprios, estabelecidos 
em lei complementar, 
observado o seguinte: 

I - Remuneração especial do trabalho que exceder à jornada de 40 
(quarenta) horas semanais e outras vantagens que a lei 

determinar; 

II - Acesso a cursos ou concursos que signifiquem ascensão 
funcional, independentemente de idade e de estado civil;

III - Regime de dedicação exclusiva, nos termos da lei, ressalvado o 
disposto na Constituição Federal;

IV - Estabilidade às praças com cinco anos de efetivo serviço 
prestado à Corporação.
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TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

Capítulo I - Do Poder Legislativo 

Seção I - Disposições Gerais 

O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. 

✓ O número de Deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara Federal e, 
atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais 
acima de doze. 

✓ Cada legislatura tem a duração de quatro anos. 
✓ A primeira sessão de cada legislatura realizar-se-á a trinta e um de janeiro, para posse dos Deputados, 

procedendo-se, na mesma data, à eleição da Mesa e, a seguir, à da Comissão Representativa de que 
trata o § 6.º do art. 56. 

✓ Será de dois anos o mandato de membro da Mesa, vedada a recondução para o mesmo cargo na 
eleição imediatamente subsequente. 

✓ A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na Capital do Estado, de 1.º de fevereiro a 16 de 
julho e de 1.º de agosto a 22 de dezembro, salvo prorrogação, ou convocação extraordinária.  

 

✓ Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa deliberará, exclusivamente, sobre a 
matéria da convocação. 

✓ A convocação da Assembleia Legislativa, na situação prevista no inciso I, destina-se à apreciação de 
matéria relevante, plenamente justificada.  

✓ A sessão legislativa extraordinária ocorrerá sem ônus adicional para o Estado.  

As deliberações da Assembleia Legislativa, salvo disposição em contrário nesta 
Constituição, serão tomadas por maioria de votos, individuais e intransferíveis, presente 
a maioria de seus membros. 

Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa 

A convocação 
extraordinária da 

Assembleia 
Legislativa caberá:

I - ao Governador;

II - ao Presidente da Assembleia Legislativa em caso de decretação de 
estado de defesa ou estado de sítio pelo Governo Federal ou de 

intervenção federal no Estado e para o compromisso e a posse do 
Governador e do Vice-Governador do Estado;

III - à maioria de seus membros.
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Nesta seção é de relevância mencionar o art. 52, da legislação em estudo. Vejamos: 

Art. 52.  Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida está para 
o especificado no art. 53, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especialmente sobre: 

I - Plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais; 

II - Tributos do Estado, arrecadação e distribuição das rendas; 

III - Normas gerais sobre a alienação, cessão, permuta, arrendamento ou aquisição de bens 
públicos; 

IV - Fixação e modificação do efetivo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 67, de 17/06/14) 

V - Dívida pública estadual e meios de solvê-la; 

VI - Abertura e operações de crédito; 

VII - Planos e programas estaduais de desenvolvimento; 

VIII - Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas; 

IX - Organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do 
Estado, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas; 

X - Transferência temporária da sede do Governo do Estado; 

XI - Criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios; 

XII - Instituição de região metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões; 

XIII - Criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração do Estado; 

XIV - Matéria prevista no art. 24 da Constituição Federal. 

Ademais, o art. 53, da lei em estudo, dispõe sobre a competência exclusiva da Assembleia Legislativa. 
Vejamos:  

Art. 53.  Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, além de outras atribuições 
previstas nesta Constituição:  

I - Receber o compromisso do Governador e do Vice-Governador do Estado, dar-lhes posse, 
conceder-lhes licença e receber sua renúncia; 

II - Apreciar os relatórios do Governador, sobre a execução dos planos de governo; 
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III - Julgar, anualmente, as contas do Governador e, se este não as prestar até trinta dias após 
a data fixada nesta Constituição, eleger comissão para tomá-las, determinando providências 
para punição dos que forem encontrados em culpa; 

IV - Autorizar o Governador e o Vice-Governador a afastar-se do Estado por mais de quinze 
dias, 

VI - Processar e julgar o Governador e o Vice-Governador do Estado nos crimes de 
responsabilidade, e os Secretários de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com 
aqueles; 

VII - Processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o 
Defensor Público-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade;  

VIII - Declarar a perda de mandato de Deputado, por maioria absoluta de seus membros; 

IX - Receber renúncia de Deputado; 

X - Emendar a Constituição, expedir decretos legislativos e resoluções; 

XI - Aprovar referendo e convocar plebiscito, na forma da lei; 

XII - Apreciar vetos; 

XIII - Suspender, no prazo máximo de trinta dias, no todo ou em parte, a execução de lei 
estadual ou municipal que o Tribunal de Justiça declarar, em caráter definitivo, inconstitucional 
em face desta Constituição; 

XIV - Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar; 

XV - Ordenar a sustação de contrato impugnado pelo Tribunal de Contas;  

XVI - Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa 
dos outros Poderes; 

XVII - Solicitar a intervenção federal no Estado para garantir o livre exercício de suas funções; 

XVIII - Apreciar decreto de intervenção nos Municípios; 

XIX - Exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, inclusive na administração 
indireta, através de processo estabelecido nesta Constituição e na lei; 

XX - Solicitar informações aos Poderes Executivo e Judiciário, por escrito, nos termos da lei, 
sobre fatos relacionados com cada um deles e sobre matéria legislativa em tramitação na 
Assembleia Legislativa ou sujeita a fiscalização desta; (Vide ADI n.º 134/STF, DJ de 03/09/04) 
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XXI - Convocar Secretário de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos 
de sua Pasta, previamente determinados, importando crime de responsabilidade a ausência 
sem justificação adequada; 

XXII - Apreciar anualmente as contas do Tribunal de Contas do Estado; 

XXIII - Deliberar sobre os pareceres emitidos pela comissão permanente de que trata o § 1.º do 
art. 152; 

XXIV - Apreciar convênios e acordos em que o Estado seja parte, no prazo de trinta dias, salvo 
se outro prazo for fixado por lei; 

XXV - Apreciar as propostas de empréstimos, operações ou acordos externos do Estado; 

XXVII - Autorizar previamente a alienação de bens imóveis do Estado; 

XXVIII - Aprovar previamente, após arguição pública, a escolha de:  

a) Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador; 

b) diretores das entidades do sistema financeiro do Estado; 

c) titulares de outros cargos que a lei determinar; 

XXIX - Escolher cinco Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado; 

XXX - Destituir, por maioria absoluta, o Procurador-Geral de Justiça;  

XXXI - Apresentar projeto de lei para fixar os subsídios do Governador, do Vice-Governador, 
dos Secretários de Estado e dos Deputados Estaduais, observadas as regras da Constituição 
Federal e desta;  

XXXII - Elaborar seu Regimento; 

XXXIII - Eleger sua Mesa, respeitando, dentro do possível, os critérios de representação 
pluripartidária e de proporcionalidade; 

XXXIV - Determinar a prorrogação de suas sessões; 

XXXV - Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da 
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias, bem como elaborar sua folha de pagamento;  

XXXVI - Mudar temporariamente sua sede, bem como o local de reunião de suas comissões. 
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Parágrafo único.  Nos casos previstos nos incisos VI e VII, presidirá a Assembleia Legislativa o 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, limitando-se a condenação, que somente será 
proferida por voto de dois terços dos membros do Poder Legislativo, à perda do cargo, com 
inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções 
judiciais cabíveis. 

Observações importantes: 

✓ Compete à Mesa representar a Assembleia Legislativa, ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente. 

✓ A representação da Mesa em juízo bem como a consultoria e o assessoramento jurídico do Poder 
Legislativo competem à Procuradoria da Assembleia Legislativa. 

✓ Os cargos de Procurador da Assembleia Legislativa serão organizados em carreira, com ingresso 
mediante concurso público de provas e títulos, realizado pela Assembleia Legislativa, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Seção III - Dos Deputados 

Aplicam-se aos Deputados as regras da Constituição Federal sobre inviolabilidade, imunidades, 
remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. 

✓ Os Deputados serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado. 
✓ Os Deputados Estaduais têm livre acesso aos órgãos da administração direta e indireta do Estado, 

mesmo sem prévio aviso, sendo-lhes devidas todas as informações necessárias. 

Seção IV - Das Comissões 

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

✓ Na constituição de cada comissão será assegurada, quanto possível, a representação proporcional 
dos partidos ou dos blocos parlamentares. 

✓ Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabem, entre outras definidas no Regimento, 
as seguintes atribuições: 

I - Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 

II - Convocar Secretários de Estado e dirigentes de órgãos da administração indireta ou 
qualquer servidor público para prestar informações sobre assuntos de sua atividade ou 
atribuições; 

III - Receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa contra atos ou 
omissões de autoridades ou entidades públicas; 
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IV - Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão para prestar informações; 

V - Apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre eles emitir parecer; 

VI - Emitir parecer sobre matéria de competência legislativa; 

VII - Discutir e votar projetos de lei e convênios que dispensarem, na forma do Regimento, a 
competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa. 

✓ Aplica-se ao inciso VII, mencionado anteriormente, no que diz respeito aos convênios, o disposto no 
§ 2.º do art. 62. 

✓ As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento, serão criadas para apuração de fato 
determinado e por prazo certo, mediante requerimento de um terço dos Deputados. 

✓ As conclusões das comissões parlamentares de inquérito serão encaminhadas, se for o caso, no prazo 
de trinta dias, ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil e criminal dos 
infratores. 

✓ Durante o recesso haverá uma Comissão Representativa da Assembleia Legislativa, eleita na última 
sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no Regimento, cuja composição 
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação dos partidos ou dos blocos 
parlamentares. 

✓ O Poder Legislativo poderá credenciar entidades civis, representativas de segmentos sociais, 
legalmente constituídas, para participar em atividades das comissões permanentes, com direito a 
voz. 

✓ A comissão permanente de que trata o § 1.º do art. 152 terá sua composição e funcionamento 
conforme dispuser o Regimento. 

Seção V - Do Processo Legislativo 

Subseção I - Disposição Geral 

 

O processo 
legislativo 

compreende a 
elaboração de:

I – emenda à 
Constituição;

II – lei 
complementar;

III – lei 
ordinária;

IV - decretos 
legislativos;

V - resoluções;
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Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, bem 
como sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.  

Subseção II - Da Emenda à Constituição 

 

✓ A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal no Estado, estado de 
defesa ou estado de sítio. 

✓ A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em 
ambos, o voto favorável de três quintos dos membros da Assembleia Legislativa. 

✓ A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da Assembleia Legislativa, com o respectivo 
número de ordem. 

✓ A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

Subseção III - Das Leis 

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão técnica 
da Assembleia Legislativa, à Mesa, ao Governador, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral 
de Justiça, às Câmaras Municipais e aos cidadãos, nos casos e na forma previstos nesta 
Constituição. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos Deputados. 

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

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

II - Disponham sobre: 

a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta ou autárquica; 

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

A Constituição poderá ser 
emendada mediante 

proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos Deputados;

II - do Governador;

III - de mais de um quinto das Câmaras Municipais, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros;

IV - de iniciativa popular.
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c) organização da Defensoria Pública do Estado; 

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública. 

➔ Não será admitido aumento na despesa prevista: 
✓ Nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto no art. 152; 
✓ Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, dos 

Tribunais e do Ministério Público. 
➔ Nos projetos de sua iniciativa o Governador poderá solicitar à Assembleia Legislativa que os aprecie 

em regime de urgência. 
✓ Recebida a solicitação do Governador, a Assembleia Legislativa terá trinta dias para apreciação 

do projeto de que trata o pedido. 
✓ Não havendo deliberação sobre o projeto no prazo previsto, será ele incluído na ordem do dia, 

sobrestando-se a deliberação de qualquer outro assunto até que se ultime a votação. 
✓ O prazo de que trata este artigo será suspenso durante o recesso parlamentar. 

➔ Transcorridos trinta dias do recebimento de qualquer proposição em tramitação na Assembleia 
Legislativa, seu Presidente, a requerimento de qualquer dos Deputados, mandará incluí-la na ordem 
do dia, para ser discutida e votada, desde que com parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 
✓ A proposição somente será retirada da ordem do dia se o autor desistir do requerimento.  

➔ As matérias constantes de projeto de lei rejeitado somente poderão constituir objeto de novo 
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria dos membros da Assembleia 
Legislativa. 

 

A Assembleia Legislativa, mediante requerimento subscrito pela maioria de seus membros, 
pode retirar da ordem do dia, em caso de convocação extraordinária, projeto de lei que não 
tenha tramitado no Poder Legislativo por no mínimo trinta dias. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

✓ O projeto de lei, se aprovado, será enviado ao Governador, o qual, em aquiescendo, o sancionará. 
✓ Se o Governador julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse 

público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de quinze dias úteis contados a partir daquele 
em que o recebeu, e publicará no Diário Oficial o motivo do veto, devolvendo o projeto ou a parte 
vetada ao Presidente da Assembleia, dentro de quarenta e oito horas. 

✓ Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Governador importará sanção. 
✓ O veto será apreciado no prazo de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser 

rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. 
✓ Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado, para promulgação, ao Governador. 
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✓ Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4.º, o veto será colocado na ordem do dia 
da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. 

✓ Se, nas hipóteses dos §§ 3.º e 5.º, do art. 66, da lei em estudo, a lei não for promulgada pelo 
Governador no prazo de quarenta e oito horas, o Presidente da Assembleia Legislativa a 
promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao primeiro Vice-Presidente fazê-lo. 

➔ As leis vigorarão a partir do décimo dia de sua publicação oficial, salvo se, para tanto, estabelecerem 
outro prazo. 

➔ O disposto anteriormente não se aplica às leis que alteram normas para a apuração dos índices de 
participação dos municípios na arrecadação de impostos estaduais, que produzirão efeitos a razão 
de 1/5 (um quinto) das alterações instituídas, a cada ano, durante cinco anos, a partir de 1.º de janeiro 
do ano subsequente ao da aprovação da respectiva lei.  

➔ O disposto anteriormente não se aplica às leis que tratam de criação, incorporação, fusão, 
desmembramento, anexação e extinção de municípios.  

Subseção IV - Da Iniciativa Popular 

 

✓ A iniciativa popular, nos casos dos incisos I e II, do quadro anterior, será tomada por, no mínimo, um 
por cento do eleitorado que tenha votado nas últimas eleições gerais do Estado, distribuído, no 
mínimo, em um décimo dos Municípios, com não menos de meio por cento dos eleitores de cada um 
deles.  

✓ Recebido o requerimento, a Assembleia Legislativa verificará o cumprimento dos requisitos previstos 
no § 1.º, dando-lhe tramitação idêntica à dos demais projetos. 

✓ Os projetos de iniciativa popular, quando rejeitados pela Assembleia Legislativa, serão submetidos a 
referendo popular se, no prazo de cento e vinte dias, dez por cento do eleitorado que tenha votado 
nas últimas eleições gerais do Estado o requerer. 

✓ Os resultados das consultas referendárias serão promulgados pelo Presidente da Assembleia 
Legislativa. 

A iniciativa 
popular no 
processo 

legislativo será 
exercida 

mediante a 
apresentação de:

I - projeto de lei;

II - proposta de emenda constitucional;

III - emenda a projeto de lei orçamentária, de lei de diretrizes orçamentárias 
e de lei de plano plurianual, conforme disciplinado no art. 152, § 6.º.

IV - de iniciativa popular.
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A Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais, no âmbito de suas 
competências, poderão promover consultas referendárias e plebiscitárias 
sobre atos, autorizações ou concessões do Poder Executivo e sobre matéria 
legislativa sancionada ou vetada. (Vide Lei n.º 9.207/91) As consultas 
referendárias e plebiscitárias serão formuladas em termos de aprovação ou 
rejeição dos atos, autorizações ou concessões do Poder Executivo, bem como 
do teor da matéria legislativa. 

Seção VI - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, e de quaisquer entidades constituídas 
ou mantidas pelo Estado, quanto à legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, eficácia, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pela Assembleia Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle 
interno de cada um dos Poderes, observado o disposto nos arts. 70 a 75 da Constituição 
Federal. (Vide Lei Complementar n.º 11.299/98) 

➔ Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores públicos pelos quais o Estado responda, ou que, em nome 
deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

➔ O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de 
Contas, ao qual compete, além das atribuições previstas nos arts. 71 e 96 da Constituição Federal, 
adaptados ao Estado, emitir parecer prévio sobre as contas que os Prefeitos Municipais devem 
prestar anualmente. 

➔ Os contratos de locação de prédios e de serviços firmados entre quaisquer das entidades referidas 
no artigo anterior e fundações privadas de caráter previdenciário e assistencial de servidores 
deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas, que também avaliará os valores neles 
estabelecidos. 

➔ O Tribunal de Contas terá amplo poder de investigação, cabendo-lhe requisitar e examinar, 
diretamente ou através de seu corpo técnico, a qualquer tempo, todos os elementos necessários 
ao exercício de suas atribuições. 

➔ Não poderá ser negada qualquer informação, a pretexto de sigilo, ao Tribunal de Contas. 
➔ A Mesa ou as comissões da Assembleia Legislativa poderão requisitar, em caráter reservado, 

informações sobre inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas, ainda que as conclusões não 
tenham sido julgadas ou aprovadas. 

➔ Compete ao Tribunal de Contas avaliar a eficiência e eficácia dos sistemas de controle interno dos 
órgãos e entidades por ele fiscalizados. 
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O Tribunal de Contas do Estado encaminhará à Assembleia Legislativa, 
anualmente, relatório da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de 
recursos públicos, bem como dos respectivos quadros demonstrativos de 
pessoal. 

✓ Para efeito dos procedimentos previstos no art. 72 da Constituição Federal, é competente, na esfera 
estadual, a comissão prevista no § 1.º do art. 152. 

✓ Os Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, 
vencimentos e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado e somente poderão 
aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco 
anos. (Vide ADI n.º 396/STF, DJ de 05/08/05) 

✓ Os Auditores Substitutos de Conselheiro, em número de sete, nomeados pelo Governador do Estado 
após aprovação em concurso público de provas e títulos realizado pelo Tribunal de Contas, na forma 
de sua Lei Orgânica, terão as mesmas garantias e impedimentos dos Conselheiros, e subsídios que 
corresponderão a noventa e cinco por cento dos subsídios de Conselheiros, e quando em substituição 
a esses, também os mesmos vencimentos do titular. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 
51, de 30/11/05) 

✓ A lei disporá sobre a organização do Tribunal de Contas, podendo constituir câmaras e criar 
delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício de suas funções e na descentralização de 
seus trabalhos. 

✓ O sistema de controle interno previsto no art. 74 da Constituição Federal terá, no Estado, organização 
una e integrada, compondo órgão de contabilidade e auditoria-geral do Estado, com delegações junto 
às unidades administrativas dos três Poderes, tendo sua competência e quadro de pessoal definidos 
em lei. 

✓ Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência, sob pena de responsabilidade, ao Tribunal de Contas do Estado, o qual 
comunicará a ocorrência, em caráter reservado, à Mesa da assembleia Legislativa. (Incluído pela 
Emenda Constitucional n.º 4, de 15/12/93) 

✓ O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, instituído na forma do art. 130 da Constituição 
Federal, será regulamentado por lei. 

Capítulo II - Do Poder Executivo 

Seção I -Do Governador e do Vice-Governador 

O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de 
Estado. O Governador e o Vice-Governador serão eleitos, simultaneamente, noventa dias antes 
do término do mandato de seus antecessores, observadas a forma de eleição e as condições 
de elegibilidade previstas na Constituição Federal. 

Observações importantes: 
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✓ A posse realizar-se-á perante a Assembleia Legislativa. 
✓ O Governador e o Vice-Governador prestarão, no ato de posse, o seguinte compromisso: "Prometo 

manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e patrocinar o bem comum do povo rio-
grandense". 

✓ Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Governador e o Vice-Governador, salvo motivo 
de força maior, não tiverem assumido o cargo, este será declarado vago pela Assembleia Legislativa. 

✓ O Vice-Governador exercerá as funções de Governador nos casos de impedimento deste, bem como 
as funções que lhe forem conferidas em lei ou delegadas pelo titular, e suceder-lhe-á em caso de 
vaga. 

✓ Em caso de impedimento simultâneo do Governador e do Vice-Governador, ou de vacância de ambos 
os cargos, serão sucessivamente chamados a exercer o cargo de Governador o Presidente da 
Assembléia Legislativa e o do Tribunal de Justiça do Estado. 

✓ Em caso de vacância de ambos os cargos, far-se-á nova eleição noventa dias depois de aberta a 
segunda vaga, e os eleitos completarão os períodos de seus antecessores, salvo se a segunda vaga 
ocorrer a menos de um ano do término do quadriênio, caso em que se continuará observando o 
disposto no parágrafo anterior. 

Seção II - Das Atribuições do Governador 

As atribuições do Governador estão dispostas no art. 82, da Legislação em estudo. Vejamos:  

Art. 82.  Compete ao Governador, privativamente: 

I - Nomear e exonerar os Secretários de Estado; 

II - Exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração 
estadual; 

III - Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 

IV - Sancionar projetos de lei aprovados pela Assembléia Legislativa, promulgar e fazer publicar 
as leis; 

V - Expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis; 

VI - Vetar, total ou parcialmente, projetos de lei aprovados pela Assembléia Legislativa; 

VII - Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual; 

VIII - Decretar e executar intervenção em Município, nos casos e na forma previstos na 
Constituição Federal e nesta Constituição; 

IX - Expor, em mensagem que remeterá à Assembléia Legislativa por ocasião da abertura da 
sessão anual, a situação do Estado e os planos do Governo; 

X - Prestar, por escrito e no prazo de trinta dias, as informações que a Assembléia solicitar a 
respeito dos serviços a cargo do Poder Executivo; 
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XI - Enviar à Assembléia Legislativa os projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes 
orçamentárias e dos orçamentos anuais, previstos nesta Constituição; 

XII - Prestar à Assembléia Legislativa, até 15 de abril de cada ano, as contas referentes ao 
exercício anterior e apresentar-lhe o relatório de atividades do Poder Executivo, em sessão 
pública; 

XIII - Exercer o comando supremo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, prover-
lhe os postos e nomear os oficiais superiores para as respectivas funções; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.º 67, de 17/06/14) 

XIV - Nomear o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral de Justiça e o Defensor 
Público-Geral do Estado, na forma prevista nesta Constituição; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 50, de 24/08/05) 

XV - Atribuir caráter jurídico-normativo a pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, que 
serão cogentes para a administração pública; 

XVI - Nomear magistrados, nos casos previstos na Constituição Federal e nesta Constituição; 

XVII - Nomear os Conselheiros do Tribunal de Contas, observado o disposto no art. 74; 

XVIII - Prover os cargos do Poder Executivo, na forma da lei; 

XIX - Conferir condecorações e distinções honoríficas; 

XX - Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da 
Assembléia Legislativa; 

XXI - Celebrar convênios com a União, o Distrito Federal, com outros Estados e com Municípios 
para a execução de obras e serviços; 

XXII - Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 

§ 1º  O Governador do Estado poderá delegar ao Vice-Governador e a Secretários de Estado, 
bem como ao Procurador-Geral do Estado, as atribuições previstas nos incisos VII e XVIII deste 
artigo, e ainda, caso a caso, a prevista no inciso XXI. 

Seção III - Das Responsabilidades 

São crimes de responsabilidade do Governador do Estado os previstos na 
Constituição Federal e definidos em lei. O Governador ficará suspenso de suas 
funções nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pela 
Assembléia Legislativa. 
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✓ Se, dentro de cento e oitenta dias contados do recebimento da denúncia, o julgamento não estiver 
concluído, cessará o afastamento do Governador, sem prejuízo do regular prosseguimento do 
processo. 

Seção IV - Dos Secretários de Estado 

Os Secretários de Estado, auxiliares do Governador, serão escolhidos dentre 
brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. No 
impedimento do Secretário de Estado, suas atribuições serão desempenhadas por 
servidor da Pasta, designado pelo Governador, ocorrendo o mesmo na vacância do 
cargo, até a nomeação do novo titular. 

 

✓ O disposto no inciso I, alínea b, não abrange a posse em cargo público consequente de aprovação em 
concurso público. 

✓ Desde a posse, os Secretários de Estado detentores de mandato de Senador, de Deputado Federal 
ou Deputado Estadual afastar-se-ão de seu exercício, podendo os Deputados Estaduais optar por sua 
remuneração. 

Os Secretários 
de Estado não

poderão:

I - desde a 
nomeação:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público 
ou, mesmo de direito privado, integrante da administração indireta 

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

b) aceitar ou exercer qualquer cargo, função ou emprego, 
remunerado ou não, nas entidades constantes da alínea a;

II - desde a 
posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que 
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 

público, ou nela exercer função remunerada;

b) aceitar ou exercer qualquer cargo, função ou emprego, 
remunerado ou não, em qualquer empresa comercial ou industrial, 
ou em corporação ou fundação que goze de favor do Poder Público;

c) exercer qualquer outro cargo público ou desempenhar mandato 
público eletivo.
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Os Secretários de Estado incorrerão em crimes de responsabilidade nas hipóteses referidas no 
art. 83. A lei disporá sobre a criação, a estrutura básica e a área de competência das Secretarias. 

Seção V - Das Atribuições dos Secretários de Estado 

 

Capítulo III - Do Poder Judiciário 

Seção I - Disposições Gerais 

Os Secretários de 
Estado têm, além de 
outras estabelecidas 

nesta Constituição ou 
em lei, as seguintes 

atribuições:

I - coordenar, orientar e supervisionar os órgãos e entidades da 
administração estadual compreendidos na área da respectiva Secretaria;

II - referendar atos governamentais relativos aos assuntos da respectiva 
Secretaria;

III - expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos;

IV - apresentar ao Governador relatório anual das atividades da 
Secretaria a seu cargo;

V - praticar os atos para os quais recebam delegação de competência do 
Governador;

VI - comparecer à Assembléia Legislativa nos casos previstos nesta 
Constituição, a fim de prestar informações ou esclarecimentos a respeito 
de assuntos compreendidos na área da respectiva Secretaria, sob pena 

de responsabilidade.
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Os Tribunais de segunda instância têm sede na Capital do Estado e jurisdição em todo o 
território estadual. 

✓ No Tribunal de Justiça será constituído órgão especial, com no mínimo de onze e o máximo de vinte 
e cinco membros, para exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais de competência do 
Tribunal Pleno, exceto a eleição dos órgãos dirigentes do Tribunal. 

✓ As decisões administrativas, bem como as de concurso em fase recursal para ingresso na magistratura 
de carreira, serão públicas e motivadas, sendo as disciplinares tomadas pela maioria absoluta dos 
membros dos órgãos especiais referidos no “caput”. 

O art. 93, da Legislação em estudo, dispõe sobre as competências dos Tribunais de Segunda Instância. 
Vejamos: 

 Art. 93.  Compete aos Tribunais de segunda instância, além do que lhes for conferido em lei: 

I - Eleger, em sessão do Tribunal Pleno, seu Presidente e demais órgãos diretivos; 

II - Elaborar seu Regimento, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos 
órgãos jurisdicionais e administrativos; 

III - Organizar sua secretaria e serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da lei; 

São órgãos do Poder 
Judiciário do Estado: 

I - o Tribunal de Justiça; 

II - o Tribunal Militar do Estado; 

III - os Juízes de Direito; 

IV - os Tribunais do Júri; 

V - os Conselhos de Justiça Militar;

VI - os Juizados Especiais e de Pequenas Causas; 

VII - os Juízes Togados com Jurisdição limitada.
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IV - Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e servidores de sua 
secretaria; 

V - Processar e julgar: 

a) as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento; 

b) os embargos de declaração apresentados a suas decisões; 

c) os mandados de segurança, mandados de injunção e “habeas data” contra atos do próprio 
Tribunal, de seu Presidente e de suas Câmaras ou Juízes; 

d) os embargos infringentes de seus julgados e os opostos na execução de seus acórdãos; 

e) as ações rescisórias de seus acórdãos e as respectivas execuções; 

f) a restauração de autos extraviados ou destruídos, de sua competência; 

g) os pedidos de revisão e reabilitação relativos às condenações que houverem proferido; 

h) as medidas cautelares, nos feitos de sua competência originária; 

i) a uniformização de jurisprudência; 

j) os conflitos de jurisdição entre Câmaras do Tribunal; 

l) a suspeição ou o impedimento, nos casos de sua competência; 

VI - Impor penas disciplinares; 

VII - Representar, quando for o caso, aos Conselhos da Magistratura, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública do Estado, à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e à 
Procuradoria-Geral do Estado; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 50, de 24/08/05) 

VIII - Processar e julgar, nos feitos de sua competência recursal: 

a) os “habeas corpus” e os mandados de segurança contra os atos dos juízes de primeira 
instância; 

b) os conflitos de competência entre os Juízes de primeira instância; 

c) a restauração de autos extraviados ou destruídos; 

d) as ações rescisórias de sentença de primeira instância; 

e) os pedidos de correição parcial; 
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f) a suspeição de Juízes por estes não reconhecida; 

IX - Declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, pela maioria absoluta de seus 
membros ou do respectivo órgão especial. 

Seção II - Do Tribunal de Justiça 

O Tribunal de Justiça é composto na forma estabelecida na Constituição Federal e constituído 
de Desembargadores, cujo número será definido em lei. (Vide Lei n.º 6.929/75) 

O art. 95, dispõe sobra as competências do Tribunal de Justiça. Vejamos: 

Art. 95.  Ao Tribunal de Justiça, além do que lhe for atribuído nesta Constituição e na lei, 
compete: 

I - Organizar os serviços auxiliares dos juízos da justiça comum de primeira instância, zelando 
pelo exercício da atividade correicional respectiva; 

II - Conceder licença, férias e outros afastamentos aos juízes e servidores que lhe forem 
imediatamente vinculados; 

III - Prover os cargos de Juiz de carreira da Magistratura estadual sob sua jurisdição; 

IV - Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto os de confiança, assim 
definidos em lei, os cargos necessários à administração da justiça comum, inclusive os de 
serventias judiciais, atendido o disposto no art. 154, X, desta Constituição; 

V - Propor à Assembléia Legislativa, observados os parâmetros constitucionais e legais, bem 
como as diretrizes orçamentárias: 

a) a alteração do número de seus membros e do Tribunal Militar; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 22, de 11/12/97) (Vide ADI n.º 4360/STF) 

b) a criação e a extinção de cargos nos órgãos do Poder Judiciário estadual e a fixação dos 
vencimentos de seus membros; 

c) a criação e a extinção de cargos nos serviços auxiliares da Justiça Estadual e a fixação dos 
vencimentos dos seus servidores; 

d) a criação e a extinção de Tribunais inferiores; 

e) a organização e divisão judiciárias; 

f) projeto de lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura Estadual; 
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g) normas de processo e de procedimento, cível e penal, de competência legislativa 
concorrente do Estado, em especial as aplicáveis aos Juizados Especiais; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.º 22, de 11/12/97) 

VI - Estabelecer o sistema de controle orçamentário interno do Poder Judiciário, para os fins 
previstos no art. 74 da Constituição Federal; 

VII - Elaborar e encaminhar, depois de ouvir o Tribunal Militar do Estado, as propostas 
orçamentárias do Poder Judiciário, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os 
demais Poderes, na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
n.º 22, de 11/12/97) (Vide n.º 4360/STF) 

VIII - Eleger dois Desembargadores e dois Juízes de Direito e elaborar a lista sêxtupla para o 
preenchimento da vaga destinada aos advogados, a ser enviada ao Presidente da República, 
para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral, observando o mesmo processo para os 
respectivos substitutos; 

IX - Solicitar a intervenção no Estado, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, nos casos 
previstos na Constituição Federal; 

X - Processar e julgar o Vice-Governador nas infrações penais comuns; 

XI - Processar e julgar, nas infrações penais comuns, inclusive nas dolosas contra a vida, e nos 
crimes de responsabilidade, os Deputados Estaduais, os Juízes estaduais, os membros do 
Ministério Público estadual, os Prefeitos Municipais, o Procurador-Geral do Estado e os 
Secretários de Estado, ressalvado, quanto aos dois últimos, o disposto nos incisos VI e VII do 
art. 53; 

XII - Processar e julgar: 

a) os “habeas corpus”, quando o coator ou o paciente for membro do Poder Legislativo 
estadual, servidor ou autoridade cujos atos estejam diretamente submetidos à jurisdição do 
Tribunal de Justiça, quando se tratar de crime sujeito a esta mesma jurisdição em única 
instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juiz ou Tribunal 
possa conhecer do pedido; 

b) os mandados de segurança, os “habeas data” e os mandados de injunção contra atos ou 
omissões do Governador do Estado, da Assembléia Legislativa e seus órgãos, dos Secretários 
de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e seus órgãos, dos Juízes de primeira instância, dos 
membros do Ministério Público e do Procurador-Geral do Estado; 

c) a representação oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça para assegurar a observância dos 
princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, ordem ou 
decisão judicial, para fins de intervenção do Estado nos Municípios; 
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d) a ação direta da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual perante esta 
Constituição, e de municipal perante esta e a Constituição Federal, inclusive por omissão; 
(Declarada a inconstitucionalidade do trecho tachado na ADI n.º 409/STF, DJ de 26/04/02) 

e) os mandados de injunção contra atos ou omissões dos Prefeitos Municipais e das Câmaras 
de Vereadores; 

XIII - Julgar, em grau de recurso, matéria cível e penal de sua competência; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n.º 22, de 11/12/97) 

XIV - Prestar, por escrito, através de seu presidente, no prazo máximo de trinta dias, todas as 
informações que a Assembléia Legislativa solicitar a respeito da administração dos Tribunais. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 13, de 14/12/95) 

 § 1.º  Podem propor a ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual, ou por 
omissão: 

I - O Governador do Estado; 

II - A Mesa da Assembléia Legislativa; 

III - O Procurador-Geral de Justiça; 

IV - O Defensor Público-Geral do Estado; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 50, de 
24/08/05) 

V - O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VI - Partido político com representação na Assembléia Legislativa; 

VII - Entidade sindical ou de classe de âmbito nacional ou estadual; 

VIII - As entidades de defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e dos consumidores, de 
âmbito nacional ou estadual, legalmente constituídas; 

IX - O Prefeito Municipal; 

X - A Mesa da Câmara Municipal. 

 § 2.º  Podem propor a ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, ou por 
omissão: 

I - O Governador do Estado; 

II - O Procurador-Geral de Justiça; 

III - O Prefeito Municipal; 
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IV - A Mesa da Câmara Municipal; 

V - Partido político com representação na Câmara de Vereadores; 

VI - Entidade sindical; 

VII - O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - O Defensor Público-Geral do Estado; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 50, 
de 24/08/05) 

IX - As entidades de defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e dos consumidores 
legalmente constituídas; 

X - Associações de bairro e entidades de defesa dos interesses comunitários legalmente 
constituídas há mais de um ano. 

 § 3.º O Procurador-Geral de Justiça deverá ser previamente ouvido nas ações de 
inconstitucionalidade. 

 § 4.º Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal 
ou de ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, que defenderá o ato 
ou texto impugnado. 

Seção IV - Dos Juízes de Primeiro Grau 

A lei de organização judiciária discriminará a competência territorial e material 
dos Juízes de primeiro grau, segundo um sistema de Comarcas e Varas que 
garanta eficiência na prestação jurisdicional. 

  

✓ Anualmente, o Tribunal de Justiça verificará a existência dos requisitos mínimos para a criação de 
novas Comarcas ou Varas e proporá as alterações que se fizerem necessárias. 

A lei disporá sobre os 
requisitos para a criação, 

extinção e classificação de 
Comarcas, estabelecendo 

critérios uniformes, 
levando em conta:

I - a extensão territorial;

II - o número de habitantes;

III - o número de eleitores;

IV - a receita tributária;

V - o movimento forense.
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✓ As Comarcas poderão ser constituídas de um ou mais Municípios, designando-lhes o Tribunal de 
Justiça a respectiva sede. 

✓ Na região metropolitana, nas aglomerações urbanas e microrregiões, ainda que todos os Municípios 
integrantes sejam dotados de serviços judiciários instalados, poderão ser criadas Comarcas Regionais, 
definindo-lhes o Tribunal de Justiça a sede respectiva. 

✓ Na sede de cada Município que dispuser de serviços judiciários, haverá um ou mais Tribunais do Júri, 
com a organização e as atribuições estabelecidas em lei. 

✓ Os Juizados Especiais terão composição e competência definidos em lei.  
✓ A lei disporá sobre a forma de eleição e de investidura dos juízes leigos. 
✓ A lei definirá os órgãos competentes para julgar os recursos, podendo atribuí-los a turma de juízes de 

primeiro grau. 
✓ O Tribunal de Justiça expedirá Resolução regulamentando a organização dos órgãos a que se refere 

este artigo. 
✓ A lei disporá sobre a criação de Juizados de Paz, para a celebração de casamentos e para o exercício 

de atribuições conciliatórias. 
✓ Outras funções, sem caráter jurisdicional, poderão ser atribuídas ao Juiz de Paz. 
✓ O Juiz de Paz e seu suplente serão escolhidos mediante eleição, e o titular, remunerado na forma da 

lei. 

Seção V - Da Justiça Militar 

 

A Justiça Militar, organizada com observância dos preceitos da Constituição Federal, terá como 
órgãos de primeiro grau os Conselhos de Justiça e como órgão de segundo grau o Tribunal 
Militar do Estado.  

✓ A escolha dos Juízes militares será feita dentre coronéis da ativa pertencentes ao Quadro de Oficiais 
da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar 

✓ A estrutura dos órgãos da Justiça Militar, as atribuições de seus membros e a carreira de Juiz-Auditor 
serão estabelecidas na Lei de Organização Judiciária, de iniciativa do Tribunal de Justiça.  

✓ Os Juízes do Tribunal Militar do Estado terão vencimento, vantagens, direitos, garantias, 
prerrogativas e impedimentos iguais aos Desembargadores do Tribunal de Justiça.  

✓ Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os servidores militares estaduais nos crimes 
militares definidos em lei.  
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(FUNDATEC - Advogado (Pref /Gramado) /"Sem Área"/2019) Em relação aos servidores públicos e 
empregados da administração direta e indireta, quando assumirem cargo eletivo público, analise as 
assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, conforme disposto na Constituição 
do Estado do Rio Grande do Sul. 

( ) Não poderão ser demitidos no período do registro de sua candidatura até um ano depois do término 
do mandato. 

( ) Não podem ser transferidos do local de trabalho sem o seu consentimento. 

( ) Enquanto durar o mandato, o órgão empregador não recolherá as obrigações sociais. 

 A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) F – F – V. 

b) F – V – V. 

c) V – V – F. 

d) V – F – F. 

e) V – V – V. 

Comentários 

Letra C. Correta, por força do art. 26 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 

Compete ao Tribunal Militar do 
Estado, além das matérias 

definidas nesta Constituição, 
julgar os recursos dos Conselhos 

de Justiça Militar e ainda: 

I - Prover, na forma da lei, por ato do Presidente, os cargos de 
Juiz-Auditor e os dos servidores vinculados à Justiça Militar; 

II - Decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e 
da graduação das praças, na forma da lei; 

III - Exercer outras atribuições definidas em lei. 
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(FUNDATEC - Advogado (Pref/ Gramado) /"Sem Área"/2019) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com a Constituição Estadual. 

a) a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios serão feitos por lei estadual. 

b) a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Assembleia Legislativa, 
em cada legislatura vigente, em data posterior à realização das eleições para os respectivos cargos, 
observado o que dispõe a Constituição Federal. 

c) o Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, será regido por lei orgânica 
e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta 
Constituição. 

d) o território do Município poderá ser dividido em distritos e subdistritos, criados, organizados e 
extintos por lei municipal, observada a legislação estadual. 

e) são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, exercido pela Câmara 
Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito. 

Comentários 

Letra B. Incorreta, por força do art. 11 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 

(FUNDATEC - Atendente de Farmácia (Pref/Gramado) /2019) Conforme a Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, assinale a alternativa que NÃO corresponde a motivos para o Estado intervir nos 
Municípios. 

a) deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. 

b) fomentar práticas desportivas formais e não formais. 

c) não prestar contas na forma da lei. 

d) não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

e) quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para prover a execução de lei, de 
ordem ou decisão judicial, e para assegurar a observância de certos princípios, a exemplo, de probidade 
administrativa. 

Comentários 

Letra B. Incorreta, pois as hipóteses de intervenção do Estado nos municípios estão taxativamente 
previstas no art. 15 da Constituição estadual, o que atende ao disposto no art. 35 da Constituição 
Federal. 
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Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça 

Seção I - Do Ministério Público 

O Ministério Público é 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. O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, 
nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice, 
mediante eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução por igual período, 
na forma da lei complementar.  

Observações importantes: 

✓ Decorrido o prazo previsto em lei sem nomeação do Procurador-Geral de Justiça, será investido no 
cargo o integrante da lista tríplice mais votado. 

✓ O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria absoluta da 
Assembléia Legislativa, nos casos e na forma da lei complementar estadual. 

✓ O Procurador-Geral de Justiça comparecerá, anualmente, à Assembléia Legislativa para relatar, em 
sessão pública, as atividades e necessidades do Ministério Público. 

 

➔ Ao Ministério Público é assegurada autonomia administrativa e funcional, cabendo-lhe, na forma de 
sua lei complementar: 

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 - Propor à Assembléia Legislativa a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem 
como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores;  

A lei complementar a 
que se refere este 
artigo, de iniciativa 

facultada ao 
Procurador-Geral, 

estabelecerá a 
organização, as 

atribuições e o estatuto 
do Ministério Público, 
observados, além de 
outros, os seguintes 

princípios:

I - aproveitamento em cursos oficiais de preparação para ingresso ou 
promoção na carreira;

II - residência do membro do Ministério Público na Comarca de sua 
classificação;

III - progressão na carreira de entrância a entrância, correspondentes 
aos graus da carreira da Magistratura estadual, por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, sendo exigido em cada uma o 
interstício de dois anos de efetivo exercício, salvo se não houver 

candidato com os requisitos necessários;

IV - Ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, 
assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua 

realização e observada, nas nomeações, a ordem de classificação.
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IV - Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de 
promoção, remoção e demais formas de provimento derivado; 

V - Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das Promotorias de Justiça. 

O provimento, a aposentadoria e a concessão das vantagens inerentes aos 
cargos da carreira e dos serviços auxiliares, previstos em lei, dar-se-ão por ato 
do Procurador-Geral. 
O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites 
da lei de diretrizes orçamentárias. 

Nesta seção, ainda, é de relevância mencionar o art. 111, da legislação em estudo. Vejamos: 

Art. 111.  Além das funções previstas na Constituição Federal e nas leis, incumbe ainda ao 
Ministério Público, nos termos de sua lei complementar: 

I - Exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abrigam idosos, inválidos, menores, 
incapazes e pessoas portadoras de deficiências, supervisionando-lhes a assistência; 

II - Exercer o controle externo das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais; 

III - Assistir as famílias atingidas pelo crime e defender-lhes os interesses; 

IV - Exercer o controle externo da atividade policial; (Vide Lei Complementar n.º 11.578/01) 

V - Receber petições, reclamações e representações de qualquer pessoa por desrespeito aos 
direitos assegurados na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis. 

Parágrafo único.  No exercício de suas funções, o órgão do Ministério Público poderá: 

a) instaurar procedimentos administrativos e, a fim de instruí-los, expedir notificações para 
colher depoimentos ou esclarecimentos, requisitar informações, exames, perícias e 
documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e 
indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias; (Vide ADI n.º 3317/STF) 

b) requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância, acompanhar esta e 
produzir provas; 

c) requisitar informações e documentos de entidades privadas para instruir procedimento e 
processo em que oficie. (Vide ADI n.º 3317/STF) 
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As funções do Ministério Público junto ao Tribunal Militar serão exercidas por 
membros do Ministério Público estadual, nos termos de sua lei complementar.  

Aos membros do Ministério Público são estabelecidas: 

 

 

Seção II - Da Advocacia-Geral do Estado 

A Advocacia do Estado é atividade inerente ao regime de legalidade na administração pública 
e será organizada, mediante lei complementar, em regime jurídico especial, sob a forma de 
sistema, tendo como órgão central a Procuradoria-Geral do Estado, vinculada diretamente ao 
Governador do Estado e integrante de seu Gabinete. 

I - as seguintes 
garantias:

a) vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo 
senão por sentença judicial transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão 
do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois terços 

de seus membros, assegurada ampla defesa;

c) irredutibilidade de vencimentos, observado o limite máximo e a relação de 
valores entre a maior e a menor remuneração, bem como o disposto nos arts. 

37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I, da Constituição Federal;

II - as seguintes 
vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens 
ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função 
pública, salvo uma de magistério;

e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas em lei.
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As atribuições da Procuradoria-Geral do Estado serão exercidas pelos Procuradores 
do Estado, organizados em carreira e regidos por estatuto, observado o regime 
jurídico decorrente dos arts. 132 e 135 da Constituição Federal. 

➔ Lei complementar disporá sobre o estatuto dos Procuradores do Estado, observados ainda os 
seguintes princípios: 

  

Competem à 
Procuradoria-Geral do 

Estado a representação 
judicial e a consultoria 

jurídica do Estado, além 
de outras atribuições 

que lhe forem cometidas 
por lei, especialmente:

I - propor orientação jurídico-normativa para a administração 
pública, direta e indireta;

II - pronunciar-se sobre a legalidade dos atos da administração 
estadual;

III - promover a unificação da jurisprudência administrativa do 
Estado;

IV - realizar processos administrativos disciplinares nos casos 
previstos em lei, emitindo pareceres nos que forem encaminhados à 

decisão final do Governador;

V - prestar assistência jurídica e administrativa aos Municípios, a 
título complementar ou supletivo;

VI - representar os interesses da administração pública estadual 
perante os Tribunais de Contas do Estado e da União.

I - ingresso na carreira, pela classe inicial, mediante concurso público de provas e de títulos, 
organizado e realizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil;

II - estabilidade após dois anos no exercício do cargo;

III - irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive os de 
renda e extraordinários;

IV - progressão na carreira de classe a classe, correspondentes aos graus da carreira da 
Magistratura estadual, por antiguidade e merecimento, alternadamente, sendo exigido em 
cada uma o interstício de dois anos de efetivo exercício, salvo se não houver candidato com 
os requisitos necessários.
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A Procuradoria-Geral do Estado será chefiada pelo Procurador-Geral do Estado, com 
prerrogativas de Secretário de Estado, e o cargo será provido em comissão, pelo Governador, 
devendo a escolha recair em membro da carreira. O Estado será citado na pessoa de seu 
Procurador-Geral. 

 

O Procurador do Estado, no exercício do cargo, goza das prerrogativas inerentes à atividade de 
advocacia, cabendo-lhe requisitar, de qualquer autoridade ou órgão da administração 
estadual, informações, esclarecimentos e diligências que entender necessários ao fiel 
cumprimento de suas funções.  

 

Aplicam-se aos 
Procuradores do Estado 
as seguintes vedações:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 
honorários, percentagens ou custas processuais;

II - exercer a advocacia fora das atribuições institucionais;

III - participar de sociedade comercial, na forma da lei;

IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função 
pública, salvo uma de magistério.
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O pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado será organizado em carreira, 
com quadro próprio, sujeito ao regime estatutário e recrutado exclusivamente por concurso 
público de provas ou de provas e títulos. 

Seção III - Da Defensoria Pública 

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5.º, LXXIV, 
da Constituição Federal, estendendo-se os seus serviços por todas as comarcas do Estado, de 
acordo com as necessidades e a forma prescrita em lei complementar estadual.  

Observações importantes: 

✓ A Defensoria Pública tem como chefe o Defensor Público-Geral, nomeado pelo Governador do Estado 
dentre os integrantes das classes especial e final da carreira de Defensor Público, indicados em lista 
tríplice, mediante eleição de todos os membros da carreira da Defensoria Pública, por voto 
obrigatório e secreto, para mandato de dois anos, permitida uma recondução por igual período.  

✓ Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias do envio da lista tríplice ao Governador do Estado sem a 
nomeação do Defensor Público-Geral, será investido no cargo o integrante da lista tríplice mais 
votado.  

✓ O Defensor Público-Geral poderá ser destituído por deliberação da maioria absoluta da Assembléia 
Legislativa, nos casos e na forma de lei complementar estadual.  

✓ O Defensor Público-Geral do Estado comparecerá, anualmente, à Assembléia Legislativa para relatar, 
em sessão pública, as atividades e necessidades da Defensoria Pública. 

✓ São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional.  

Lei complementar organizará a Defensoria Pública no Estado, dispondo sobre sua 
competência, estrutura e funcionamento, bem como sobre a carreira de seus 
membros, observando as normas previstas na legislação federal e nesta 
Constituição. 

À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cabendo-lhe, na 
forma de lei complementar: 
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➔ O provimento, a aposentadoria e a concessão das vantagens inerentes aos cargos da carreira e dos 
serviços auxiliares, previstos em lei, dar-se-ão por ato do Defensor Público-Geral do Estado.  

➔ A Defensoria Pública elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.  

 

Os serviços da Defensoria Pública estender-se-ão por todas as Comarcas do Estado, de acordo 
com as necessidades e a forma prescrita na lei complementar. 

Os membros das carreiras disciplinadas neste Título terão seus vencimentos e vantagens fixados e pagos 
segundo o disposto no art. 135 da Constituição Federal. 

 

(FUNDATEC - Técnico Legislativo (ALERS) /2018) A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul 
estabeleceu a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade 
administrativa, da publicidade e da eficiência. Além de reproduzir os princípios da Constituição 

I - praticar atos próprios de gestão; 

II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal de carreira e dos serviços 
auxiliares, organizados em quadros próprios; 

III - propor à Assembléia Legislativa a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, 
bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores; 

IV - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de 
promoção, remoção e demais formas de provimento derivado; 

V - organizar suas secretarias, núcleos e coordenadorias e os serviços auxiliares das 
Defensorias Públicas. 
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Federal de 1988, estabeleceu, expressamente, a observância dos princípios da __________ e da 
__________, entre outros, como orientação para a administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes do Estado e dos municípios gaúchos. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  

a) legitimidade – participação. 

b) participação – subsidiariedade. 

c) economicidade – reserva do possível. 

d) legitimidade – proibição de retrocesso. 

e) economicidade – obrigatoriedade do cumprimento dos contratos administrativos. 

Comentários 

Letra A. O art.19, caput, da Constituição do Estado do Rio Grande Sul previu, dentre outros, a 
legitimidade e participação como princípios orientadores para as atividades da administração pública 
direta e indireta: 

''Art. 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos municípios, 
visando à promoção do bem público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a 
compõe, observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da 
legitimidade, da participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação e o seguinte''. 

(CEBRASPE (CESPE) - Assistente Administrativo Fazendário (SEFAZ RS) /2018) A Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul de 1989 dispõe, em seu art. 8.º, que “O município, dotado de autonomia 
política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, 
observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”. 

A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul dispõe que são poderes, independentes e harmônicos 
entre si, de cada um de seus municípios 

a) o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. 

b) o Poder Legislativo, exercido pela câmara municipal, e o Poder Executivo, exercido pelo vereador. 

c) o Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo, exercido pelo prefeito, e 
o Poder Judiciário. 

d) o Poder Legislativo, exercido pela câmara municipal, e o Poder Executivo, exercido pelo prefeito. 

e) o Poder Legislativo, exercido pela câmara estadual, e o Poder Judiciário, exercido pelo tribunal de 
justiça estadual. 
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Comentários 

Letra D. Conforme o disposto no art. 8º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.  

 (FUNDATEC - Perito Médico-Legista (IGP RS) /Patologista/2017) A Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul estabelece normas referentes aos servidores públicos civis. 

Acerca dessas normas, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) dentre os direitos dos servidores públicos civis do Estado, está o da irredutibilidade de vencimentos 
e salários. 

b) os cargos em comissão, criados por lei em número e com remuneração certos e com atribuições 
definidas de direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e exoneração, além de serem 
organizados em carreira. 

c) lei complementar estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos 
os Poderes, de modo a garantir isonomia de vencimentos. 

d) o índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor 
seu poder aquisitivo. 

e) é vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência 
superior à remuneração fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei, além de ser 
vedada, também, a participação no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. 

Comentários 

Letra B. Errado, pois tais cargos não serão organizados em carreira (art. 32, § 1º, CE/RS). 

(FUNDATEC - Técnico em Perícias (IGP RS) /Técnico em Radiologia/2017) Tendo por base a 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. 

a) todas as pessoas têm direito, mediante o pagamento da respectiva taxa, à informação sobre o que 
consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades 
governamentais ou de caráter público. 

b) a publicidade dos atos, programas, obras e serviços, e as campanhas dos órgãos e entidades da 
administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, nelas não podendo constar símbolos, expressões, nomes, 
“slogans” ideológicos político-partidários ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridade ou de servidores públicos. 

c) a investidura em cargo ou emprego público assim como a admissão de empregados na administração 
indireta e empresas subsidiárias dependerão de aprovação prévia em concurso público de títulos ou 
de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, declarados em 
lei de livre nomeação e exoneração. 
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d) as fundações públicas ou de direito público instituídas pelo Estado são equiparadas às empresas 
públicas, regendo-se por todas as normas a estas aplicáveis. 

e) especialmente no caso das Sociedades de Economia Mista Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S.A. e Companhia Rio-grandense de Saneamento, a alienação ou a transferência do seu controle 
acionário, bem como a sua extinção, fusão, incorporação ou cisão, dependerá de consulta popular, sob 
a forma de referendo. 

Comentários 

Letra B. Regra presente no art. 19, § 1º, da CE/RS e também o art. 37, § 1º, da Constituição Federal. 

TÍTULO IV - DA ORDEM PÚBLICA 

Capítulo I - Da Segurança Pública 

Seção I - Disposições Gerais 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública, das prerrogativas da cidadania, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: 

✓ Brigada Militar; 
✓ Polícia Civil; 
✓ Instituto-Geral de Perícias.  
✓ Corpo de Bombeiros Militar.  

 

A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a assegurar-lhes a eficiência das atividades. 

✓ O Estado só poderá operar serviços de informações que se refiram exclusivamente ao que a lei defina 
como delinquência. 

✓ A sociedade participará, através dos Conselhos de Defesa e Segurança da Comunidade, no 
encaminhamento e solução dos problemas atinentes à segurança pública, na forma da lei. 

✓ O policial civil ou militar, o bombeiro militar, e os integrantes dos quadros dos servidores 
penitenciários e do Instituto-Geral de Perícias, quando feridos em serviço, terão direito ao custeio 



 

 

 

 

 

83 
95 

integral, pelo Estado, das despesas médicas, hospitalares e de reabilitação para o exercício de 
atividades que lhes garantam a subsistência.  

✓ Lei Complementar disporá sobre a promoção extraordinária do servidor integrante dos quadros da 
Polícia Civil, do Instituto-Geral de Perícias e dos serviços penitenciários que morrer ou ficar 
permanentemente inválido em virtude de lesão sofrida em serviço, bem como, na mesma situação, 
praticar ato de bravura.  

 

Seção II - Da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 

À Brigada Militar, dirigida pelo Comandante-Geral, oficial da ativa do quadro da Polícia Militar, 
do último posto da carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do 
Estado, incumbem a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública e a polícia judiciária 
militar.  

✓ Ao Corpo de Bombeiros Militar, dirigido pelo (a) Comandante-Geral, oficial (a) da ativa do quadro de 
Bombeiro Militar, do último posto da carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo (a) 
Governador (a) do Estado, competem a prevenção e o combate de incêndios, as buscas e 
salvamentos, as ações de defesa civil e a polícia judiciária militar, na forma definida em lei 
complementar.  

✓ São autoridades bombeiros militares o (a) Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, os (as) 
oficiais (las) e as praças em comando de fração destacada.  

✓ A organização, o efetivo, o material bélico, as garantias, a convocação e a mobilização da Brigada 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão regulados em lei complementar, observada a legislação 
federal.  

✓ A seleção, o preparo, o aperfeiçoamento, o treinamento e a especialização dos integrantes da Brigada 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são de competência das Corporações.  

✓ Incumbe às Corporações militares coordenar e executar projetos de estudos e pesquisas para o 
desenvolvimento da segurança pública na área que lhes for afeta. 

✓ Os serviços de trânsito de competência do Estado serão realizados pela Brigada Militar. 

Seção III - Da Polícia Civil 

À Polícia Civil, dirigida pelo Chefe de Polícia, delegado de carreira da mais elevada classe, de 
livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, 
exceto as militares. 

Os Municípios 
poderão

constituir:

I - guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a lei;

II - serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de 
incêndios e de atividades de defesa civil.
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➔ São autoridades policiais os Delegados de Polícia de carreira, cargos privativos de bacharéis em 
Direito. 

➔ A organização, garantias, direitos e deveres do pessoal da Polícia Civil serão definidos em lei 
complementar e terão por princípios a hierarquia e a disciplina. 

➔ O recrutamento, a seleção, a formação, o aperfeiçoamento e a especialização do pessoal da Polícia 
Civil competem à Academia de Polícia Civil. 

➔ São assegurados aos Delegados de Polícia de carreira vencimentos de conformidade com os arts. 135 
e 241 da Constituição Federal. 

Seção IV - Do Instituto-Geral de Perícias 

Ao Instituto-Geral de Perícias incumbem as perícias médico-legais e criminalísticas, os serviços 
de identificação e o desenvolvimento de estudos e pesquisas em sua área de atuação.  

✓ O Instituto-Geral de Perícias, dirigido por Perito, com notório conhecimento científico e experiência 
funcional, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, tem seu pessoal 
organizado em carreira, através de estatuto próprio.  

✓ Os integrantes das carreiras do quadro de pessoal do Instituto-Geral de Perícias terão regime de 
trabalho de tempo integral e dedicação exclusiva.  

✓ Lei Complementar organizará o Instituto-Geral de Perícias.  

Capítulo II - Da Política Penitenciária 

 

Observações importantes: 

✓ Para implementação do previsto no inciso III, quadro anterior, poderão ser estabelecidos programas 
alternativos de educação e trabalho remunerado em atividade industrial, agrícola e artesanal, através 
de convênios com entidades públicas ou privadas. 

✓ Na medida de suas possibilidades, o preso ressarcirá ao Estado as despesas decorrentes da execução 
da pena e da medida de segurança. 

✓ A direção dos estabelecimentos penais cabe aos integrantes do quadro dos servidores penitenciários. 
✓ A lei complementar que dispuser sobre o respectivo quadro especial definirá as demais atribuições.  
✓ Todo estabelecimento prisional destinado a mulheres terá, em local anexo e independente, creche 

atendida por pessoal especializado, para menores de até seis anos de idade. 

A política penitenciária do 
Estado, cujo objetivo é a 

reeducação, a reintegração 
social e a ressocialização dos 

presos, terá como prioridades:

I - a regionalização e a municipalização dos estabelecimentos 
penitenciários;

II - a manutenção de colônias penais agrícolas e industriais;

III - a escolarização e profissionalização dos presos.



 

 

 

 

 

85 
95 

Capítulo III - Do Instituto Geral de Perícias 

Ao Instituto-Geral de Perícias incumbem as perícias médico-legais e criminalísticas, os serviços 
de identificação e o desenvolvimento de estudos e pesquisas em sua área de atuação.  

✓ O Instituto-Geral de Perícias, dirigido por Perito, com notório conhecimento científico e experiência 
funcional, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, tem seu pessoal 
organizado em carreira, através de estatuto próprio. 

✓ Os integrantes das carreiras do quadro de pessoal do Instituto-Geral de Perícias terão regime de 
trabalho de tempo integral.  

✓ Lei Complementar organizará o Instituto-Geral de Perícias.  

TÍTULO V - DAS FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

Esse título contém duas subdivisões: 

 

Essas disposições sobre as Finanças Públicas não diferem muito daquelas já trazidas pela CF. De qualquer 
modo, recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

TÍTULO VI– DA ORDEM ECONÔMICA 

DA ORDEM ECONÔMICA 

- Capítulo I - Disposições Gerais (Art.157 ao 165) 
- Capítulo II - Da Política de Desenvolvimento Estadual e Regional (Art. 166 ao 172) 
- Capítulo III - Da Habitação (Art. 173 ao 175) 
- Capítulo IV - Da Política Urbana (Art. 176 ao 177) 
- Capítulo V - Dos Transportes (Art. 178 ao 179) 
- Capítulo VI - Da Política Agrícola e Fundiária (Art. 180 ao 188) 

➔ É importante que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

TÍTULO VII - DA SEGURANÇA SOCIAL 

DA SEGURANÇA SOCIAL 

- Capítulo I - Das Disposições Gerais (Art. 189 ao 195) 

Da tributação e do 
orçamento

Capítulo I - Do Sistema Tributáurio (Art. 140 ao 145)

Capítulo II - Das Finanças Públicas (Art. 146 ao 156)



 

 

 

 

 

86 
95 

- Capítulo II - Da Educação, da Cultura, do Desporto, da Ciência e Tecnologia, da Comunicação Social e 
do turismo (Art. 196 ao 240) 
- Capítulo III - Da Saúde e do Saneamento Básico (Art. 241 ao 249) 
- Capítulo IV - Do Meio Ambiente (Art. 250 ao 259) 
- Capítulo V - Da Família, da Criança, do Adolescente, dos Jovens, do Idoso, dos Índios e da Defesa do 
Consumidor (Art. 260 ao 267) 

➔ É importante que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 67 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 com o material? Esperamos que vocês tenham gostado! 

Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões, mandem-nos uma mensagem nas redes sociais! 

Convidamos vocês para participarem do nosso canal do Telegram para Procuradorias. Que tal? 

Eis o link: 

https://t.me/estrategiapge 

Grande abraço, 

Prof. Ricardo Torques, Prof. Igor Maciel e Prof. Paulo Sousa 

QUESTÕES COMENTADAS 

1.  (FUNDATEC - Atendente de Farmácia (Pref Gramado)/2019) Conforme Constituição Estadual, a 
soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para 
todos e, nos termos da lei, mediante: 

I. Plebiscito. 

II. Referendo. 

III. Iniciativa popular. 

Quais estão corretas? 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

https://t.me/estrategiapge
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c) apenas I e II. 

d) apenas I e III. 

e) I, II e III. 

Comentários 

Letra E ( corretas I, II e III). Todas estão corretas, de acordo com o art. 2º da Constituição Estadual do Rio 
Grande do Sul. 

2. (FUNDATEC - Técnico em Informática (CM Gramado)/2019) Conforme a Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, são Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o ___________, 
exercido pelo(a) ______________, e o ___________, exercido pelo(a) ____________. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

a) Judiciário – Prefeito – Executivo – Câmara Municipal 

b) Judiciário – Prefeito – Legislativo – Câmara Municipal 

c) Legislativo – Câmara Municipal – Executivo – Prefeito 

d) Legislativo – Câmara Municipal – Judiciário – Prefeito 

e) Legislativo – Prefeito – Judiciário – Câmara Municipal 

Comentários 

Letra C. Correto, por força do art. 10 da Constituição Estadual do rio Grande do Sul. 

3. (FUNDATEC - Analista de Comunicação (GRAMADOTUR)/2019) Conforme a Constituição do Estado 
do Rio Grande do Sul, todas as pessoas têm direito: 

I. Independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu respeito, 
a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou de caráter público. 

II. A que seus registros e bancos de dados não contenham informações referentes à convicção política, 
filosófica ou religiosa. 

III. A exigir, por via administrativa, em processo sigiloso ou não, a retificação ou a atualização das informações 
a seu respeito e de seus dependentes. 

Quais estão corretas? 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas I e II. 

d) apenas I e III. 

e) I, II e III. 

Comentários 
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Letra E. Correta, nos termos do art. 23 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 

4. (FUNDATEC - Advogado (Pref Gramado) /"Sem Área"/2019) Em relação aos servidores públicos e 
empregados da administração direta e indireta, quando assumirem cargo eletivo público, analise as 
assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, conforme disposto na Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

( ) Não poderão ser demitidos no período do registro de sua candidatura até um ano depois do término do 
mandato. 

( ) Não podem ser transferidos do local de trabalho sem o seu consentimento. 

( ) Enquanto durar o mandato, o órgão empregador não recolherá as obrigações sociais. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) F – F – V. 

b) F – V – V. 

c) V – V – F. 

d) V – F – F. 

e) V – V – V. 

Comentários 

Letra C. Correta, por força do art. 26 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 

5. (FUNDATEC - Advogado (Pref Gramado) /"Sem Área"/2019) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com a Constituição Estadual. 

a) a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios serão feitos por lei estadual. 

b) a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Assembleia Legislativa, em 
cada legislatura vigente, em data posterior à realização das eleições para os respectivos cargos, observado o 
que dispõe a Constituição Federal. 

c) o Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, será regido por lei orgânica e pela 
legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. 

d) o território do Município poderá ser dividido em distritos e subdistritos, criados, organizados e extintos 
por lei municipal, observada a legislação estadual. 

e) são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, exercido pela Câmara 
Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito. 

Comentários 

Letra B. Incorreta, por força do art. 11 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 

6. (FUNDATEC - Atendente de Farmácia (Pref Gramado) /2019) Conforme a Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, assinale a alternativa que NÃO corresponde a motivos para o Estado intervir nos 
Municípios. 
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a) deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. 

b) fomentar práticas desportivas formais e não formais. 

c) não prestar contas na forma da lei. 

d) não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

e) quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para prover a execução de lei, de ordem ou 
decisão judicial, e para assegurar a observância de certos princípios, a exemplo, de probidade administrativa. 

Comentários 

Letra B. Incorreta, pois as hipóteses de intervenção do Estado nos municípios estão taxativamente previstas 
no art. 15 da Constituição estadual, o que atende ao disposto no art. 35 da Constituição Federal. 

7. (FUNDATEC - Técnico Legislativo (ALERS)/2018) A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul 
estabeleceu a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, 
da publicidade e da eficiência. Além de reproduzir os princípios da Constituição Federal de 1988, 
estabeleceu, expressamente, a observância dos princípios da __________ e da __________, entre outros, 
como orientação para a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos 
municípios gaúchos. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  

a) legitimidade – participação. 

b) participação – subsidiariedade. 

c) economicidade – reserva do possível. 

d) legitimidade – proibição de retrocesso. 

e) economicidade – obrigatoriedade do cumprimento dos contratos administrativos. 

Comentários 

Letra A. O art.19, caput, da Constituição do Estado do Rio Grande Sul previu, dentre outros, a legitimidade e 
participação como princípios orientadores para as atividades da administração pública direta e indireta: 

''Art. 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos 
municípios, visando à promoção do bem público e à prestação de serviços à comunidade e aos 
indivíduos que a compõe, observará os princípios da legalidade, da moralidade, da 
impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da participação, da razoabilidade, da 
economicidade, da motivação e o seguinte''. 

8. (CEBRASPE (CESPE) - Assistente Administrativo Fazendário (SEFAZ RS)/2018) A Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul de 1989 dispõe, em seu art. 8.º, que “O município, dotado de autonomia 
política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, observados 
os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”. 
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A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul dispõe que são poderes, independentes e harmônicos entre 
si, de cada um de seus municípios 

a) o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. 

b) o Poder Legislativo, exercido pela câmara municipal, e o Poder Executivo, exercido pelo vereador. 

c) o Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo, exercido pelo prefeito, e o Poder 
Judiciário. 

d) o Poder Legislativo, exercido pela câmara municipal, e o Poder Executivo, exercido pelo prefeito. 

e) o Poder Legislativo, exercido pela câmara estadual, e o Poder Judiciário, exercido pelo tribunal de justiça 
estadual. 

Comentários 

Letra D. Conforme o disposto no art. 8º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.  

9. (FUNDATEC - Perito Médico-Legista (IGP RS)/Patologista/2017) A Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul estabelece normas referentes aos servidores públicos civis. 

Acerca dessas normas, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) dentre os direitos dos servidores públicos civis do Estado, está o da irredutibilidade de vencimentos e 
salários. 

b) os cargos em comissão, criados por lei em número e com remuneração certos e com atribuições definidas 
de direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e exoneração, além de serem organizados em 
carreira. 

c) lei complementar estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os 
Poderes, de modo a garantir isonomia de vencimentos. 

d) o índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor seu 
poder aquisitivo. 

e) é vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência superior 
à remuneração fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei, além de ser vedada, também, 
a participação no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. 

Comentários 

Letra B. Errado, pois tais cargos não serão organizados em carreira (art. 32, § 1º, CE/RS). 

10. (FUNDATEC - Técnico em Perícias (IGP RS)/Técnico em Radiologia/2017) Tendo por base a 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. 

a) todas as pessoas têm direito, mediante o pagamento da respectiva taxa, à informação sobre o que consta 
a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou de 
caráter público. 

b) a publicidade dos atos, programas, obras e serviços, e as campanhas dos órgãos e entidades da 
administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, 
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informativo ou de orientação social, nelas não podendo constar símbolos, expressões, nomes, “slogans” 
ideológicos político-partidários ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de 
servidores públicos. 

c) a investidura em cargo ou emprego público assim como a admissão de empregados na administração 
indireta e empresas subsidiárias dependerão de aprovação prévia em concurso público de títulos ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, declarados em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

d) as fundações públicas ou de direito público instituídas pelo Estado são equiparadas às empresas públicas, 
regendo-se por todas as normas a estas aplicáveis. 

e) especialmente no caso das Sociedades de Economia Mista Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e 
Companhia Rio-grandense de Saneamento, a alienação ou a transferência do seu controle acionário, bem 
como a sua extinção, fusão, incorporação ou cisão, dependerá de consulta popular, sob a forma de 
referendo. 

Comentários 

Letra B. Regra presente no art. 19, § 1º, da CE/RS e também o art. 37, § 1º, da Constituição Federal. 

LISTA DE QUESTÕES 

1.  (FUNDATEC - Atendente de Farmácia (Pref Gramado)/2019) Conforme Constituição Estadual, a 
soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para 
todos e, nos termos da lei, mediante: 

I. Plebiscito. 

II. Referendo. 

III. Iniciativa popular. 

Quais estão corretas? 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas I e II. 

d) apenas I e III. 

e) I, II e III. 

2. (FUNDATEC - Técnico em Informática (CM Gramado)/2019) Conforme a Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, são Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o ___________, 
exercido pelo(a) ______________, e o ___________, exercido pelo(a) ____________. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

a) Judiciário – Prefeito – Executivo – Câmara Municipal 

b) Judiciário – Prefeito – Legislativo – Câmara Municipal 
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c) Legislativo – Câmara Municipal – Executivo – Prefeito 

d) Legislativo – Câmara Municipal – Judiciário – Prefeito 

e) Legislativo – Prefeito – Judiciário – Câmara Municipal 

3. (FUNDATEC - Analista de Comunicação (GRAMADOTUR)/2019) Conforme a Constituição do Estado 
do Rio Grande do Sul, todas as pessoas têm direito: 

I. Independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu respeito, 
a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou de caráter público. 

II. A que seus registros e bancos de dados não contenham informações referentes à convicção política, 
filosófica ou religiosa. 

III. A exigir, por via administrativa, em processo sigiloso ou não, a retificação ou a atualização das informações 
a seu respeito e de seus dependentes. 

Quais estão corretas? 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas I e II. 

d) apenas I e III. 

e) I, II e III. 

4. (FUNDATEC - Advogado (Pref Gramado) /"Sem Área"/2019) Em relação aos servidores públicos e 
empregados da administração direta e indireta, quando assumirem cargo eletivo público, analise as 
assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, conforme disposto na Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

( ) Não poderão ser demitidos no período do registro de sua candidatura até um ano depois do término do 
mandato. 

( ) Não podem ser transferidos do local de trabalho sem o seu consentimento. 

( ) Enquanto durar o mandato, o órgão empregador não recolherá as obrigações sociais. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) F – F – V. 

b) F – V – V. 

c) V – V – F. 

d) V – F – F. 

e) V – V – V. 

5. (FUNDATEC - Advogado (Pref Gramado) /"Sem Área"/2019) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com a Constituição Estadual. 

a) a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios serão feitos por lei estadual. 
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b) a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Assembleia Legislativa, em 
cada legislatura vigente, em data posterior à realização das eleições para os respectivos cargos, observado o 
que dispõe a Constituição Federal. 

c) o Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, será regido por lei orgânica e pela 
legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. 

d) o território do Município poderá ser dividido em distritos e subdistritos, criados, organizados e extintos 
por lei municipal, observada a legislação estadual. 

e) são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, exercido pela Câmara 
Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito. 

6. (FUNDATEC - Atendente de Farmácia (Pref Gramado) /2019) Conforme a Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, assinale a alternativa que NÃO corresponde a motivos para o Estado intervir nos 
Municípios. 

a) deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. 

b) fomentar práticas desportivas formais e não formais. 

c) não prestar contas na forma da lei. 

d) não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

e) quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para prover a execução de lei, de ordem ou 
decisão judicial, e para assegurar a observância de certos princípios, a exemplo, de probidade administrativa. 

7. (FUNDATEC - Técnico Legislativo (ALERS)/2018) A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul 
estabeleceu a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, 
da publicidade e da eficiência. Além de reproduzir os princípios da Constituição Federal de 1988, 
estabeleceu, expressamente, a observância dos princípios da __________ e da __________, entre outros, 
como orientação para a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos 
municípios gaúchos. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  

a) legitimidade – participação. 

b) participação – subsidiariedade. 

c) economicidade – reserva do possível. 

d) legitimidade – proibição de retrocesso. 

e) economicidade – obrigatoriedade do cumprimento dos contratos administrativos. 

8. (CEBRASPE (CESPE) - Assistente Administrativo Fazendário (SEFAZ RS)/2018) A Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul de 1989 dispõe, em seu art. 8.º, que “O município, dotado de autonomia 
política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, observados 
os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”. 

A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul dispõe que são poderes, independentes e harmônicos entre 
si, de cada um de seus municípios 

a) o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. 
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b) o Poder Legislativo, exercido pela câmara municipal, e o Poder Executivo, exercido pelo vereador. 

c) o Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, o Poder Executivo, exercido pelo prefeito, e o Poder 
Judiciário. 

d) o Poder Legislativo, exercido pela câmara municipal, e o Poder Executivo, exercido pelo prefeito. 

e) o Poder Legislativo, exercido pela câmara estadual, e o Poder Judiciário, exercido pelo tribunal de justiça 
estadual. 

9. (FUNDATEC - Perito Médico-Legista (IGP RS)/Patologista/2017) A Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul estabelece normas referentes aos servidores públicos civis. 

Acerca dessas normas, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) dentre os direitos dos servidores públicos civis do Estado, está o da irredutibilidade de vencimentos e 
salários. 

b) os cargos em comissão, criados por lei em número e com remuneração certos e com atribuições definidas 
de direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e exoneração, além de serem organizados em 
carreira. 

c) lei complementar estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os 
Poderes, de modo a garantir isonomia de vencimentos. 

d) o índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor seu 
poder aquisitivo. 

e) é vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência superior 
à remuneração fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei, além de ser vedada, também, 
a participação no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. 

10. (FUNDATEC - Técnico em Perícias (IGP RS)/Técnico em Radiologia/2017) Tendo por base a 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa correta. 

a) todas as pessoas têm direito, mediante o pagamento da respectiva taxa, à informação sobre o que consta 
a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou de 
caráter público. 

b) a publicidade dos atos, programas, obras e serviços, e as campanhas dos órgãos e entidades da 
administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, nelas não podendo constar símbolos, expressões, nomes, “slogans” 
ideológicos político-partidários ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de 
servidores públicos. 

c) a investidura em cargo ou emprego público assim como a admissão de empregados na administração 
indireta e empresas subsidiárias dependerão de aprovação prévia em concurso público de títulos ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, declarados em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

d) as fundações públicas ou de direito público instituídas pelo Estado são equiparadas às empresas públicas, 
regendo-se por todas as normas a estas aplicáveis. 

e) especialmente no caso das Sociedades de Economia Mista Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e 
Companhia Rio-grandense de Saneamento, a alienação ou a transferência do seu controle acionário, bem 



 

 

 

 

 

95 
95 

como a sua extinção, fusão, incorporação ou cisão, dependerá de consulta popular, sob a forma de 
referendo. 

GABARITO 

1. E 
2. C 
3. E 
4. C 
5. B 
6. B 
7. A 
8. D 
9. B 
10. B 
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