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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 

RONDÔNIA 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

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

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

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

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

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

https://www.al.ro.leg.br/institucional/constituicao-do-estado-de-rondonia/constituicao-
estadual/CE1989_EC136.pdf 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

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

Igor Maciel 

Boa aula! 
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TÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O Estado de Rondônia, parte integrante e autônoma da República Federativa do Brasil, 
reger-se-á por esta Constituição e pelas leis que adotar, observados os princípios estabelecidos 
pela Constituição Federal. 

São símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão, em uso na data da promulgação da Constituição do 
Estado de Rondônia e outros que a lei venha a estabelecer. 

➔ A Capital do Estado é a cidade de Porto Velho. 

ART. 5° INCLUEM-SE ENTRE OS BENS DO ESTADO: 

I - os que a ele pertenciam na data da promulgação desta Constituição; 
II - no seu território, as águas superficiais ou subterrâneas fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União; 
III - as ilhas fluviais e lacustres localizadas em seu território e que não se situem na zona limítrofe com 
outro país e não pertencentes à União; 
IV - as terras devolutas, não pertencentes à União; 
V - outros bens e direitos que venha a incorporar ou adquirir, a qualquer título. 

 

Os bens do Estado não podem ser objeto de doação, venda, aforamento ou cessão de uso, 
senão em virtude da lei que disciplinará o seu procedimento.  

Art. 6° O Estado divide-se política e administrativamente em Municípios, autônomos nos 
limites constitucionais. 

§ 1° Poderão ser instituídas, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum. 

§ 2º Será instituído, mediante lei complementar o zoneamento socioeconômico e ecológico e 
a criação ou extinção de unidades de conservação e reservas ambientais de qualquer natureza.  
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§ 3° Poderão ser criadas estâncias turísticas, hidrominerais e climáticas em municípios do 
Estado, mediante lei complementar que estabeleça as condições e os requisitos mínimos a 
serem observados para esse fim, em consonância com a manifestação dos órgãos técnicos do 
Estado.  

§ 4º O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um fundo de melhorias das estâncias, 
com o objetivo de desenvolver programas de urbanização, melhorias e preservação do meio 
ambiente das estâncias de qualquer natureza.  

§ 5º O fundo de melhoria das estâncias, que será criado por lei, terá dotação orçamentária 
anual nunca inferior a 10% (dez por cento) da totalidade da arrecadação dos impostos 
municipais dessas estâncias, no exercício anterior, devendo a lei fixar critérios para a 
transferência e a aplicação desses recursos. 

São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes 
delegar atribuições, não podendo, quem for investido em cargo de um deles, exercer o de 
outro. 

 

(IESES - 2017 - TJ-RO - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento) De acordo com a 
Constituição do Estado de Rondônia incluem-se entre os bens do Estado, dentre outros: 

I. No seu território, as águas superficiais ou subterrâneas fluentes, emergentes e em depósito, 
inclusive, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União. 

II. Todas as ilhas fluviais e lacustres localizadas em seu território. 

III. As terras devolutas, não pertencentes à União. 

IV. Outros bens e direitos que venha a incorporar ou adquirir, a qualquer título. 

a) Apenas III e IV estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e II estão corretas. 

d) I, II e IV estão corretas. 
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Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 5º. 

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA DO ESTADO 

Art. 8° Ao Estado compete exercer, em seu território, todos os poderes que, implícita ou 
explicitamente, não lhe sejam vedados pela Constituição Federal, especialmente: 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público; 

II - legislar sobre: 

a) o cumprimento desta Constituição; 

b) a criação, organização e administração dos seus serviços; 

c) os assuntos que não estejam constitucionalmente atribuídos a outra esfera de poder; 

III - organizar seus poderes e administração; 

IV - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas e prestar 
contas; 

V - organizar e prestar os serviços públicos estaduais; 

VI - firmar acordos e convênios com a União, os Municípios, os demais Estados e entidades, para 
fins de cooperação intergovernamental, execução de leis, serviços, decisões, assistência técnica 
ou aplicação de recursos; 

VII - estabelecer e executar planos regionais de desenvolvimento; 

VIII - promover o bem estar social; 

IX - estimular e organizar atividade econômica; 

X - planejar a economia estadual; 

XI - difundir o ensino; 

XII - cuidar da saúde pública, assistência social e proteção das pessoas portadoras de deficiência; 

XIII - proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 
monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos; 
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XIV - coibir a evasão, destruição e a descaracterização de obras-de-arte e de outros bens de valor 
histórico ou cultural; 

XV - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

XVI - preservar as florestas, a fauna, a flora e a bacia hidrográfica da região; 

XVII - fomentar o abastecimento e a produção agrosilvopastoril, através de pesquisa, assistência 
técnica e extensão rural; 

XVIII - promover os programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico, tanto no meio urbano quanto na zona rural, diretamente ou em 
convênio com as Prefeituras; 

XIX - promover a integração social dos setores desfavorecidos, identificando-os e combatendo as 
causas da pobreza e os fatores da marginalização; 

XX - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seu território; 

XXI - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito e ecologia nas 
escolas de ensino fundamental e médio; 

XXII - estabelecer política de orientação ao planejamento familiar. 

Art. 9° Compete, ainda, ao Estado legislar, de forma concorrente, respeitadas as normas gerais 
da União, sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

II - orçamento; 

III - custas dos serviços forenses; 

IV - produção e consumo; 

V - juntas comerciais; 

VI - florestas, caça, pesca, fauna e conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição; 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e cultural; 

IX - educação, cultura, ensino, desporto e lazer; 
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X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 

XI - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

XII - assistência jurídica e defensoria pública; 

XIII - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 

XIV - proteção à criança, ao jovem e ao idoso; 

XV - organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil; 

XVI – organização, efetivos, garantias, direitos e deveres da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar.  

 

Inexistindo lei federal sobre normas gerais, a competência do Estado é plena para atender as 
suas peculiaridades. 

Ao Estado é vedado: 

 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros.

IV - interromper obras iniciadas em gestão anterior.
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CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I - Disposições Preliminares (art. 11 ao 14) 

A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Estado 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao disposto 
no art. 37 da Constituição Federal e na Constituição do Estado de Rondônia 

As disposições preliminares não diferem muito do que você já estudou na CF. Todavia, ressaltamos a 
importância de uma leitura atenta. 

Seção II - Dos Serviços Públicos (art. 15 ao 19) 

Os serviços públicos em geral, no interesse da coletividade e necessários à melhoria das condições de vida 
da população, serão disciplinados na forma da Constituição e executados pelo Estado e pelos Municípios. 

✓ Para os fins do disposto acima serão considerados serviços públicos sob a administração estadual 
e com estruturas administrativas próprias: estradas, serviços de navegação, documentação e 
arquivo, energia elétrica, habitação popular, transporte coletivo e saneamento básico. 

Destaca-se que diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, o Estado e os Municípios prestarão 
os serviços públicos, através de licitação, estabelecendo: 

✓ I - o caráter especial dos contratos, de sua prorrogação, das condições de caducidade, de sua 
fiscalização e rescisão; 

✓ II - a política tarifária, do equilíbrio econômico e financeiro do contrato e sua compatibilização com 
a qualidade dos serviços; 

✓ III - os direitos dos usuários; 
✓ IV - a obrigação de manter o serviço adequado; 

 

- Lei municipal criará, quando assim exigir o interesse público, um Conselho Municipal Tarifário, 
com a incumbência de fiscalizar, deliberar e normatizar a política tarifária municipal. 
- O Estado e os Municípios, na delegação dos transportes coletivos, impedirão o monopólio 
nocivo ao interesse público.  
- A privatização de empresa estatal de qualquer espécie dependerá sempre de prévia 
autorização da Assembleia Legislativa. 
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O Município garantirá às pessoas, a partir de sessenta e cinco anos e às portadoras de deficiência física, a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos.  

✓ Lei disporá sobre adaptação dos logradouros, dos edifícios, dos aparelhos telefônicos públicos e 
dos veículos de transportes coletivos, a fim de garantir o acesso às pessoas portadoras de 
deficiência física. 

Art. 18. A descentralização dos serviços públicos estaduais dependerá de planejamento 
conjunto, sendo necessariamente criado por lei, mediante: 

I - análise sobre a execução das tarefas comuns; 

II - inclusão do projeto no planejamento de abrangência territorial, onde deverá ser executado; 

III - estudo de custo-benefício; 

IV - participação dos Municípios envolvidos no desenvolvimento do projeto; 

V - obrigatoriedade de concurso para o ingresso de pessoal no serviço público, excetuando-se 
apenas os cargos de direção superior. 

Art. 19. Incumbe ao Poder Público assegurar, na prestação direta ou indireta dos serviços 
públicos, a efetividade: 

I - dos requisitos, entre outros, de eficiência, segurança e continuidade dos serviços públicos e 
de preço, em tarifa justa e compensável; 

II - de uso e ocupação temporária de bens e serviços, na hipótese de calamidade pública, 
respondendo pelos danos e custos decorrentes; 

III - prévia e justa indenização no caso de retomada ou encampação dos serviços públicos 
delegados. 

Seção III - Dos Servidores Públicos Civis (arts. 20 ao 22) 

Art. 20. Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas 
terão regime jurídico único e planos de carreira estabelecidos em lei. 

§ 1° Fica assegurada aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para 
cargos de atribuições 

iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza 
ou ao local de trabalho. 
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§ 2° Aplicam-se aos servidores públicos civis estaduais as normas dos arts. 39, 40 e 41 da 
Constituição Federal e as desta Constituição. 

§ 3° A garantia expressa no § 1° do art. 41 da Constituição Federal é extensiva ao servidor 
público estadual não estável que esteja no exercício de mandato eletivo, ou em diretoria de 
entidade sindical ou associativa, representativa da categoria de servidor público, sem prejuízo 
da remuneração integral, a qualquer título, devida pelos Poderes do Estado.  

§ 4º Os servidores eleitos para dirigentes sindicais ficam à disposição do seu sindicato, com 
ônus para o órgão de origem, nas seguintes proporções: 

I - a categoria profissional cujo montante de servidores na base sindical seja de até 1000 (mil) 
servidores, terá direito a licenciar até 3 (três) servidores; 

II - a categoria profissional cujo montante de servidores na base sindical seja de 1001 (mil e 
um) até 2000 (dois mil) servidores, terá direito a licenciar até 4 (quatro) servidores; e 

III – a categoria profissional cujo montante de servidores na base sindical seja superior de 2001 
(dois mil e um) até 5000 (cinco mil) servidores, terá direito a licenciar até 6 (seis) servidores, e 
a categoria profissional cujo montante de servidores na base sindical, seja superior a 5001 
(cinco mil e um) servidores, terá direito a licenciar, na proporção de a cada 1500 (mil e 
quinhentos) servidores, 1 (um) servidor. 

IV - considera-se base sindical o total de servidores efetivos numa categoria profissional. 

§ 5º Os servidores eleitos para dirigentes das associações de classes de servidores estaduais ou 
militares estaduais ficam à disposição das mesmas, com ônus para o órgão de origem, na 
seguinte proporção:  

I – a categoria profissional cujo montante de servidores estaduais ou militares estaduais 
legalmente associados na associação, com a finalidade de prestação de assistência médica, 
social e jurídica a seus quadros, seja igual ou superior a 1500 (mil e quinhentos) servidores 
estaduais ou militares estaduais associados, terá direito a disponibilizar até 3 (três) servidores; 

II - considera-se associados, o total de servidores efetivos da mesma categoria profissional. 

§ 7° O Estado proverá seguro contra acidente de trabalho, e a legislação própria estabelecerá 
os casos de indenização ao servidor acidentado 

§ 11. Fica assegurado ao servidor público que, na forma da lei, passar para a inatividade, a 
conversão em pecúnia dos períodos de licença especial não gozados por necessidade do 
serviço.  

§ 12. É assegurada às servidoras públicas estaduais da administração direta e indireta a licença-
maternidade, sem prejuízo do cargo e remuneração, com duração de 180 (cento e oitenta dias).  
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§ 13. A mesma proporção estabelecida no § 4º, para dirigentes sindicais que fiquem à 
disposição do seu sindicato, será utilizada nos casos de Federação e Confederação.  

§ 14. Aplica-se aos Agentes Penitenciários e Sócio-Educadores a vedação constante do art. 37 
da Constituição Federal, exceto quando além da compatibilidade de horários a acumulação 
com o cargo de Agente Penitenciário e Sócio-Educador for de um professor, um técnico ou 
científico ou um cargo privativo de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 

Os servidores públicos civis, de todos os Órgãos e Poderes do Estado de Rondônia, cumprirão jornada de 
trabalho de 6 (seis) horas diárias, observado o limite máximo de 30 (trinta) horas semanais, sendo vedado 
a redução do salário e dos auxílios. Tal disposto não se aplica aos serviços públicos essenciais das áreas de 
saúde, segurança pública e educação. 

✓ O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança poderá ser convocado sempre que 
houver interesse da Administração, observado o limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais, 
não podendo essa exceção servir como regra.  

 

Fica assegurada ao servidor público estável a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, 
desde que haja no local função compatível com seu cargo.  
Nenhum servidor poderá ser transferido ou removido ex-officio para cargo ou função que deva 
exercer fora da localidade de sua residência, nos seis meses anteriores ou posteriores à posse 
do Governador, salvo com o consentimento do próprio servidor. 

Art. 22. O servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de 
necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, 
independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinquenta por 
cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração. 

Para fins de concessão do benefício de que trata este artigo acima, considera-se portador de necessidade 
especial a pessoa de qualquer idade portadora de deficiência física ou mental comprovada e que tenha 
dependência socioeducacional e econômica do servidor público. Ademais, a redução da carga horária em 
questão perdurará enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica do 
portador de necessidade especial.  

Nos casos em que a deficiência for confirmadamente considerada irreversível, a concessão será definitiva, 
devendo o servidor comprovar, anualmente, apenas a dependência econômica. 
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Seção IV - Dos Servidores Públicos Militares (art. 24) 

Recomendamos uma leitura atenta desse dispositivo. 

Seção V - Das Regiões Administrativas (art. 25) 

Para efeitos administrativos, o Estado poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. 

Lei complementar disporá sobre:  

✓ I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;  
✓ II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, planos regionais, 

integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente 
com estes. 

 

 

(IESES - 2017 - TJ-RO - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção) De acordo com a 
Constituição do Estado de Rondônia, o servidor público que seja responsável legal e cuide 
diretamente de portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência 
permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 
___________________________de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral 
remuneração. 

a) 40% (quarenta por cento). 

b) 25% (vinte e cinco por cento). 

Os incentivos regionais 
compreenderão, além de 
outros, na forma da lei:

I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de 
custos e preços de responsabilidade do Poder Público;

II - juros favorecidos para financiamento de atividades 
prioritárias;

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de 
tributos estaduais devidos por pessoa física ou jurídica.
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c) 50% (cinquenta por cento). 

d) 30% (por cento) 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 22. 

 

(FGV - 2015 - TJ-RO - Administrador) Marcela, servidora pública civil estável do Estado de Rondônia, 
é responsável legal e cuida diretamente de seu filho Joaquim, de 30 anos, que é portador de 
necessidade especial e, comprovadamente, necessita de sua assistência permanente, 
independentemente de estar sob tratamento terapêutico. 
De acordo com o texto da Constituição Estadual que rege a matéria, Marcela: 

a) terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, com redução 
proporcional de sua remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a 
dependência econômica de seu filho; 

b) terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua 
integral remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica 
de seu filho; 

c) não terá redução em sua carga horária de trabalho, em decorrência do princípio da isonomia, já que 
não é a própria servidora que é portadora de necessidade especial; 

d) terá redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua 
integral remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica 
de seu filho; 

e) terá redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária de trabalho, com redução 
proporcional de sua remuneração, pelo período de até 1 (um) ano, prorrogável uma vez. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 22. 

(FGV - 2015 - TJ-RO - Técnico Judiciário) Em relação à movimentação do servidor público, a 
Constituição do Estado de Rondônia dispõe que: 

a) a remoção de servidor leva em conta critérios que promovam o seu bem estar, com base em seu 
endereço, por critérios alternados de antiguidade e merecimento; 

b) fica assegurada ao servidor público estável a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, desde 
que haja no local função compatível com seu cargo; 



 

 

 

 

 

15 
54 

c) nenhum servidor pode ser removido “ex-officio” para cargo fora da localidade de sua residência, nos 
seis meses anteriores à posse do Governador, ainda que haja consentimento do próprio servidor; 

d) o servidor pode ser removido “ex-officio” para cargo fora da localidade de sua residência, inclusive 
nos seis meses anteriores à posse do Governador, independentemente de seu consentimento; 

e) a remoção é definida exclusivamente pelo critério do interesse público, sendo irrelevante a 
localidade onde sirva o cônjuge e a época da remoção (inclusive o período de seis meses anteriores ou 
posteriores à posse do Governador). 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 21. 

(FUNCAB - 2010 - SEDUC-RO - Professor Nível 3 - Educação Física - w) A única afirmativa que NÃO está 
de acordo com a Constituição Estadual de Rondônia é: 

a) Os períodos de licença especial não gozados por necessidade de serviço serão convertidos em 
pecúnia quando o servidor passar para a inatividade, na forma da lei. 

b) Fica assegurada aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho. 

c) É assegurada às servidoras públicas estaduais da administração direta e indireta a licença 
maternidade, sem prejuízo do cargo ou remuneração, com duração de 180 (cento e oitenta) dias. 

d) É assegurada ao servidor público estável a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, desde 
que haja no local função compatível com seu cargo 

e) Os servidores eleitos para dirigentes sindicais ficam à disposição do seu sindicato, sem ônus para o 
órgão de origem 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 20, §4º. 

(FUNCAB - 2010 - SEJUS-RO - Agente de Atividades Administrativas) A Constituição do Estado de 
Rondônia garante aos servidores a redução da carga horária de trabalho, nos casos onde haja a 
comprovação de que sejam responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de 
necessidades especiais. Nos casos em que a deficiência for considerada irreversível, a concessão será 
definitiva, ficando o servidor obrigado a comprovar: 

a) semestralmente, a dependência socioeducacional. 

b) mensalmente, a dependência econômica e socioeducacional. 
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c) anualmente, apenas a dependência econômica. 

d) anualmente, a continuidade da necessidade especial. 

e) semestralmente, apenas a dependência econômica. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 22, §3º. 

TÍTULO II - DOS PODERES DO ESTADO 

Vajamos como está organizado esse título: 

 

➔ Julgamos esse um dos mais importantes para sua prova. Portanto, tenha atenção redobrada!  

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

CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO 

Vamos trazer aqui uma ideia geral do que está contido dentro desse tópico e abordar apenas o que julgamos 
mais relevante, combinado?  

Organização dos 
Poderes

Capítulo I - Do Poder Legislativo (art. 26 ao 53)

Capítulo II – Do Poder Executivo (art. 54 ao 73)

Capítulo III – Do Poder Judiciário (art. 74 ao 96)

Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça (art. 97 ao 106)
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Seção I - Disposições Preliminares (arts. 26 ao 28) 

O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de Deputados Estaduais 
eleitos pelo voto secreto e direto, na forma da lei, para um mandato de quatro anos. 

A Assembleia Legislativa reunir-se-á na Capital do Estado: 

✓ I - ordinariamente, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, sendo as 
reuniões iniciais de cada período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem 
em sábados, domingos ou feriados. 

✓ II - de forma preparatória, no início da legislatura, a partir de primeiro de fevereiro, para posse dos 
seus membros e eleição da Mesa Diretora. Para a terceira sessão legislativa de cada legislatura, far-
se-á a eleição da Mesa Diretora em qualquer dos períodos das sessões legislativas anteriores, e sua 
posse dar-se-á ao primeiro dia do mês de fevereiro, em sessão especialmente convocada, 
observados os demais dispositivos constitucionais.  

✓ III - extraordinariamente, por motivos relevantes e quando convocada: a) pelo Presidente da 
Assembleia Legislativa, em caso de decretação de intervenção estadual em Município, apreciação 
de ato do Governador do Estado que importe crime de responsabilidade, bem como para o 
compromisso e posse do Governador e do Vice-Governador; b) pelo Governador do Estado, pelo 
Presidente da Assembleia Legislativa ou pela maioria absoluta de seus membros, em face de 
urgência ou interesse público relevante. 

Seção II - Da Competência da Assembleia Legislativa (art. 29) 

A competência privativa da Assembleia Legislativa encontra-se elencada no art. 29, pelo qual recomendamos 
uma leitura detalhada. 

Seção III - Das Atribuições da Assembleia Legislativa (art. 30 ao 31) 

Por outro lado, as atribuições da Assembleia Legislativa exigem a sanção no Governador do Estado, nos 
termos do art. 30. 

Do Poder Legislativo

Disposições Preliminares (art. 26 ao 28)

Da Competência da Assembleia Legislativa (art. 29)

Das atribuições da Assembleia Legislativa (art. 30 ao 31)

Dos Deputados  (art. 32 ao 35)

Das Comissões (art. 36)

Do Processo Legislativo (art. 37 ao 45)

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária (art. 46 ao 53)
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Ressalta-se que a Assembleia Legislativa ou qualquer de suas Comissões pode convocar Secretários de 
Estado, Presidentes, Diretores, responsáveis por Departamentos ou Seções para prestar, pessoalmente, 
informações sobre assuntos de sua Pasta, previamente determinados, implicando a ausência, sem 
justificação adequada, crime de responsabilidade. Tal convocação deve ser encaminhada por escrito 
através da Mesa Diretora. 

Desta maneira, os Secretários de Estado podem comparecer à Assembleia Legislativa e a qualquer de suas 
Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento prévio com a Mesa Diretora, para fazer exposição 
sobre assunto de sua Pasta. Por fim, a Mesa da Assembleia Legislativa pode encaminhar pedido de 
informações ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, aos Secretários de Estado e aos Diretores de 
órgãos e empresas públicas, implicando em crime de responsabilidade, nos termos da lei, a recusa ou não 
atendimento no prazo de dez dias, bem como a prestação de informações falsas.  

Seção IV - Dos Deputados (art. 32 ao 35) 

Art. 32. Os Deputados são imunes e invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. 

§ 1° Desde a expedição do diploma, os Deputados à Assembleia Legislativa não podem ser 
presos, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem 
prévia licença da Casa. 

§ 2° O indeferimento do pedido de licença, ou a ausência de deliberação, suspende a 
prescrição, enquanto durar o mandato. 

§ 3° No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de 24 (vinte 
e quatro) horas à Assembleia Legislativa, que pelo voto nominal da maioria absoluta de seus 
membros, resolverá sobre a prisão. 

§ 4° Os Deputados são submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça. 

§ 5° As imunidades dos Deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser 
suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa, no caso de atos praticados 
fora do recinto da Assembleia Legislativa, os quais sejam incompatíveis com a execução da 
medida. 

§ 6° Os Deputados não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas 
em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles 
receberem informações. 

§ 7° A incorporação de Deputado às Forças Armadas, embora de natureza militar e ainda que 
em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia Legislativa. 
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A seguir, o art. 34 estabelece as situações em que o Deputado perderá o mandato e as respectivas formas 
pelas quais essa perda dar-se-á. Para fins didáticos, fizemos uma tabela a fim de que o agrupamento fique 
mais claro. Vejamos: 

 

PERDERÁ O MANDATO O DEPUTADO: FORMA DA PERDA: 

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

A perda do mandato será decidida pela Assembleia 
Legislativa, por voto de 2/3 (dois terços), mediante 
provocação da Mesa Diretora, ou de partido político 
com representação na Casa, assegurada ampla 
defesa. 

II – cujo procedimento for incompatível com o 
decoro parlamentar; 

VI - que sofrer condenação criminal em sentença 
transitada em julgado; 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, 

A perda será declarada pela Mesa Diretora, de 
ofício, ou mediante provocação de qualquer de seus 

O Deputado 
não pode:

I – desde a 
expedição do 

diploma:

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

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

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, até 
os de confiança, nas entidades constantes da alínea anterior, salvo 

se Ministro ou Secretário de Estado, Diretor Geral de Autarquia 
Estadual ou Federal, Presidente de Empresa Pública Estadual ou 

Federal;

II – desde a 
posse:

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

público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de confiança nas entidades referidas no 
inciso I, a 

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

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, 
estadual ou municipal..
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salvo por licença ou missão autorizada pela 
Assembleia Legislativa; 

membros, ou de partido político representado na 
Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa, 
após o trânsito em julgado do processo judicial, 
abrangendo, ainda, os da Justiça Eleitoral, não 
previstos na Constituição Federal. 

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

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 
previstos na Constituição Federal 

➔ incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento 
interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Assembleia Legislativa ou a 
percepção de vantagens indevidas. 

De outro lado, o art. 35 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos:  

 

O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura, nos cargos ou funções previstas na tabela 
acima ou de licença superior a cento e vinte dias 

➔ Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 
quinze meses para o término do mandato. 

➔ Na hipótese do inciso I, mencionado acima, o Deputado poderá optar pela remuneração do 
mandato. 

Seção VI - Das Comissões (arts. 69 ao 72) 

A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do respectivo 
regimento ou ato legislativo de sua criação. 

 

Não perderá 
o mandato o 
Deputado:

I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 
de Estado, do Distrito Federal, de Território ou de Prefeitura, Prefeito de Capital, 
Administrador de Município recém-criado, Interventor de Município, Chefe de 

Missão Diplomática Temporária, Diretor Geral de Autarquia Estadual ou Federal, 
Presidente de Empresa Pública Estadual ou Federal; 

II - licenciado por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular
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Na constituição da Mesa Diretora e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares com participação na 
Assembleia Legislativa. 

Às comissões, em relação à matéria de sua competência, cabe: 

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, 
salvo recurso de um terço dos membros da Assembleia Legislativa; 

II - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades públicas; 

III - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 

IV - apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre eles emitir parecer. 

As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas a requerimento de um terço 
dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este se pronuncie sobre a 
responsabilidade civil ou criminal dos envolvidos 

Seção VII - Do Processo Legislativo (arts. 37 ao 45) 

 

O processo 
legislativo 

compreende a 
elaboração de:

I – emenda à 
Constituição;

II – leis 
complementares;

III – leis 
ordinárias;

IV - leis 
delegadas;

V - decretos 
legislativos;

VI - 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. 

Art. 38. A Constituição pode ser emendada mediante proposta: 

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

II - do Governador do Estado; 

III - de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, cada uma delas, 
pela maioria absoluta de seus membros. 

§ 1° A Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio. 

§ 2° A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada quando 
obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. 

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
com o respectivo número de ordem. 

§ 4° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia 
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à 
Defensoria Pública e aos cidadãos, na forma prevista nesta Constituição. 

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

I - fixem, organizem ou alterem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, 
observadas as diretrizes estabelecidas na Legislação Federal. 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração; 
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b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; 

d) criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado e Órgãos do Poder Executivo. 

 

A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto 
de lei subscrito por, no mínimo, três por cento do eleitorado do Estado, distribuído, no mínimo, 
em vinte e cinco por cento dos Municípios. 

Não será admitido aumento da despesa prevista: 

 

O Governador do Estado pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Se a 
Assembleia Legislativa não se manifestar sobre a proposição em até quarenta e cinco dias, esta deverá ser 
incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a 
votação, sendo que os prazos de que trata o parágrafo anterior não decorrem nos períodos de recesso da 
Assembleia Legislativa, nem se aplicam aos projetos de código. 

Art. 42. O projeto de lei, se aprovado, será enviado ao Governador do Estado, que, 
aquiescendo, o sancionará.  

§ 1° Se o Governador do Estado considerar o projeto de lei, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 
quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito 
horas, os motivos do veto ao Presidente da Assembleia Legislativa.  

§ 2° O veto parcial deverá abranger o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de 
alínea. 

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Governador importará sanção.  

I -em projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvado o disposto no art. 
166, §§ 3° e 4° da Constituição Federal;

II - em projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, dos 
Tribunais, do Ministério Público e da Defensoria Pública. 
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§ 4° O veto será apreciado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua leitura em plenário, só 
podendo ser rejeitado pelo voto nominal da maioria absoluta dos membros da Assembleia 
Legislativa. 

§ 5° Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado, para promulgação ao Governador.  

§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°, o veto será colocado na Ordem do 
Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.  

§ 7° Se, nas hipóteses dos §§ 3° e 5°, 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. 

 

A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo 
projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da 
Assembleia Legislativa.  
As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia 
Legislativa e receberão numeração distinta das leis ordinárias. 

As leis delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado, que deverá solicitar delegação da Assembleia 
Legislativa.  

➔ Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, a 
matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes 
orçamentárias e orçamento.  

➔ A delegação ao Governador do Estado terá forma de resolução da Assembleia Legislativa, que 
especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.  

➔ Se a resolução determinar apreciação do projeto pela Assembleia Legislativa, esta a fará em 
votação única, vedada qualquer emenda. 

Seção VII - Da Fiscalização Financeira e Orçamentária (art. 46 ao 53) 

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder e do Ministério Público do Estado. 
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➔ Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome 
deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

➔ O Tribunal de Contas do Estado, órgão auxiliar do Poder Legislativo, integrado por sete Conselheiros, 
tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, 
no que couber, as atribuições previstas no art. 96 da Constituição Federal. 

Art. 49. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, mediante parecer prévio 
que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;  

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, do Ministério Público, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, e as contas daqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;  

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade:  

a) dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta ou indireta, 
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão.  

b) das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias que não 
alterem o fundamento legal do ato concessório; 

V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado, mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;  

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

VII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano 
causado ao erário público;  

VIII - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade, sustando, se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa. 

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, o sistema de controle interno 
com a finalidade de: 
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✓ I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos do Estado; 

✓ II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual, bem como da aplicação 
de recursos públicos por entidades de direito privado; 

✓ III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 
do Estado; 

✓ IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Art. 52. O prazo para prestação de contas anuais dos ordenadores de despesas, bem como dos 
órgãos da administração direta e indireta, será de: 

a) até trinta e um de março do ano subsequente, para os órgãos da administração direta, 
autarquias, fundações e demais entidades instituídas ou mantidas pelo Poder Público; 

b) até trinta e um de maio do ano subsequente, para as empresas e sociedades de economia 
mista. 

§ 1° O Tribunal de Contas do Estado prestará suas contas anualmente à Assembleia Legislativa, 
dentro do prazo previsto na alínea “a” deste artigo. 

§ 2° A Comissão permanente a que se refere o art. 135, § 1° desta Constituição, apreciará as 
contas do Tribunal de Contas do Estado, mediante parecer que será levado à apreciação do 
plenário, na forma regimental. 

§ 3° Na fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, a Comissão permanente terá os poderes 
constantes do art. 47, no que couber. 

§ 4º O prazo para o Tribunal de Contas promover a citação ou audiência de responsáveis 
arrolados em processo de prestação de contas, ou tomada de contas, ou inspeção, sob a pena 
de responsabilidade solidária, será de:  

I - um ano, no caso de prestação de contas, a contar da entrada do processo no Tribunal; 

II - cento e oitenta dias, no caso de tomada de contas, contados a partir da expiração dos prazos 
previstos nas alíneas do caput deste artigo; 

III - trinta dias, nos casos de inspeção, a contar da conclusão do respectivo relatório. 
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(FGV - 2018 - AL-RO - Assistente Legislativo) As opções a seguir apresentam matérias sobre as quais 
a Assembleia Legislativa Estadual pode dispor, à exceção de uma. Assinale-a. 

a) Planos e Programas Estaduais de Desenvolvimento. 

b) Transferência temporária da sede do Governo. 

c) Normas Específicas sobre doação de bens e direitos. 

d) Criação de Unidades de Conservação Ambiental. 

e) Instituição de Regiões Metropolitanas. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 30, VI. 

(FGV - 2018 - AL-RO - Advogado) Sobre as competências do Tribunal de Contas do Estado, de acordo 
com a Constituição Estadual de Rondônia, assinale a afirmativa correta. 

a) Apreciar as contas prestadas a cada quatro anos pelo Governador do Estado, referente a um 
mandato completo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em trinta dias a contar de seu 
recebimento. 

b) Enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual de investimentos, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na Constituição Estadual. 

c) Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público Estadual, exceto o Poder Judiciário. 

d) Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade, sustando, se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa. 

e) Representar ao Poder Executivo para fins de aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras 
cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário público. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 49, VIII. 

(IESES - 2017 - TJ-RO - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção) A Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia reunir-se-á na Capital do Estado, ordinariamente: 
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a) De 15 de janeiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de 
cada período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos 
ou feriados. 

b) De 15 de janeiro a 15 de junho e de 15 de julho a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de cada 
período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou 
feriados. 

c) De 15 de janeiro a 15 de julho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de cada 
período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou 
feriados. 

d) De 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de 
cada período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos 
ou feriados. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 28, I. 

CAPÍTULO II - DO PODER EXECUTIVO 

Seção I - Do Governador e do Vice-Governador do Estado (arts. 54 ao 64) 

Recomendamos uma leitura atenta dos dispositivos desta seção, todavia destacaremos alguns pontos acerca 
do Governador e do Vice-Governador. 

➔ Se decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Governador ou o Vice-Governador do Estado, 
salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. 

➔ Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou de vaga dos respectivos cargos, 
serão sucessivamente chamados ao exercício do Poder Executivo o Presidente da Assembleia 
Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

➔ Vagando os cargos de Governador e de Vice-Governador do Estado, far-se-á eleição até sessenta 
dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 (dois) anos de mandato, a 
eleição para ambos os cargos será feita 30 (trinta) dias após a última vaga, pela Assembleia 
Legislativa, em sessão especial, considerando-se eleito quem obtiver a maioria absoluta dos votos 
de seus membros.  

➔ O Governador e o Vice-Governador deverão residir na Capital do Estado, onde exercerão suas 
funções. 

➔ Tratando-se de viagem oficial, o Governador, no prazo de quinze dias, a partir da data do retorno, 
deverá enviar à Assembleia Legislativa relatório circunstanciado sobre o resultado da viagem. 

➔ Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública 
direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observadas as disposições 
da Constituição. Não perderá o mandato o Governador quando decretar a Justiça Eleitoral ou 
quando sofrer condenação criminal, enquanto não transitado o respectivo processo.  



 

 

 

 

 

29 
54 

Seção II - Das Atribuições do Governador do Estado (art. 65) 

Art. 65. Compete privativamente ao Governador do Estado: 

I - representar o Estado perante o Governo da União e as Unidades da Federação, bem como em 
suas relações jurídicas, políticas e administrativas, exercendo com o auxílio dos Secretários de 
Estado a direção superior da administração estadual; 

II - nomear e exonerar: 

a) os Secretários de Estado; 

b) os dirigentes de empresas de economia mista e autarquias; 

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

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis; 

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

VI - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 

VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Estado na forma da lei; 

VIII - decretar e executar a intervenção nos Municípios, nomeando o interventor; 

IX - remeter mensagens e plano de governo à Assembleia Legislativa, por ocasião da abertura da 
sessão legislativa, expondo a situação dos negócios do Estado e solicitando as providências que 
julgar necessárias; 

X - nomear e destituir o Procurador-Geral do Estado; 

XI - nomear os Desembargadores, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e o Defensor 
Público-Geral, na forma prevista nesta Constituição; 

XII - exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nomear e 
exonerar seu Comandante-Geral e promover seus Oficiais.  

XIII - enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual de investimentos, o projeto de lei de 
diretrizes 

orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição; 

XIV - prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão 
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legislativa, as contas relativas ao exercício anterior, importando crime de responsabilidade o seu 
descumprimento; 

XV - prover e extinguir os cargos públicos estaduais, na forma da lei; 

XVI - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição; 

XVII - sancionar as leis delegadas; 

XVIII - exercer a titularidade da iniciativa das leis previstas no art. 39, § 1° desta Constituição; 

XIX - prestar por escrito, em seu próprio nome ou de seus auxiliares, as informações solicitadas 
pelos Poderes Legislativo e Judiciário, no prazo de dez dias, salvo se outro for determinado por 
lei federal, importando crime de responsabilidade o não-atendimento ou recusa. 

Parágrafo único. O Governador do Estado poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 
V e XIX, primeira parte, aos Secretários de Estado, ao Procurador-Geral do Estado, que 
observarão os limites definidos nas respectivas delegações. 

Seção III – Da Responsabilidade do Governador do Estado (arts. 66 ao 67) 

Nos crimes comuns, o Governador do Estado será submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de 
Justiça Além disso, é fundamental que você conheça o teor da súmula vinculante 46: 

 

Súmula Vinculante 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das 
respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 

Art. 103. São crimes 
de responsabilidade 

os atos do 
Governador que 
atentem contra a 

Constituição Federal, 
contra a Constituição 

Estadual e, 
especialmente, 

contra:

I - a existência da União, do Estado ou dos Municípios;

II- o exercício dos direitos individuais, sociais e políticos;

III - a segurança interna do País ou do Estado;

IV - a probidade na administração;

V - a lei orçamentária;

VI - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
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Tese de Controle Concentrado: É vedado às unidades federativas instituírem normas que 
condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, por crime comum, à prévia 
autorização da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, 
fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do 
cargo. 

[Tese definida na ADI 4.764, rel. min. Celso de Mello, red. p/ o ac. min. Roberto Barroso, P, j. 4-
5-2017, DJE 178 de 15-8-2017.] 

Seção IV - Dos Secretários de Estados (arts. 69 ao 71). 

Os Secretários de Estado, auxiliares do Governador, serão por ele escolhidos dentre brasileiros 
maiores de vinte e um anos e no gozo dos seus direitos civis e políticos. 

Reforçamos a necessidade de uma leitura dos demais artigos a respeito dos Secretários do Estado. 

Seção V - Do Conselho de Governo (art. 72 e 73) 

O Conselho de Governo é o órgão superior de consulta do Governador do Estado, sob a sua presidência, e 
dele participam: 

✓ I - o Vice-Governador do Estado; 
✓ II - o Presidente da Assembleia Legislativa; 
✓ VI - os Líderes da maioria e minoria, na Assembleia Legislativa; 
✓ VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, de reputação ilibada, 

nomeados pelo Governador, sendo: 
✓ a) três de sua livre escolha; 
✓ b) três indicados pela Assembleia Legislativa. 

Compete ao Conselho pronunciar-se sobre questões relevantes suscitadas pelo Governo 
Estadual, incluída a estabilidade das instituições e problemas emergentes, de grave 
complexidade e implicações sociais. A Lei regulará a organização e o funcionamento do 
Conselho de Governo. 

CAPÍTULO III - DO PODER JUDICIÁRIO 

São órgãos do Poder Judiciário: 

✓ I - o Tribunal de Justiça; 
✓ II - os Juízes de Direito e Juízes Substitutos; 
✓ III - o Tribunal do Júri; 
✓ IV - Justiça Militar; 
✓ V - Outros Tribunais e Juízos instituídos por lei. 
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Art. 77. Lei de iniciativa do Poder Judiciário disciplinará as atribuições, direitos e deveres dos 
Escrivães Judiciais, Escrivães Judiciais Substitutos, Oficiais de Justiça, Avaliadores, 
Distribuidores, Contadores e Depositários, cuja admissão se dará por concurso público de 
títulos e provas. 

Quinto Constitucional: Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça e, se houver, do Tribunal de Alçada, 
será composto de membros do Ministério Público e de advogados de notório saber jurídico e de reputação 
ilibada, com mais de dez anos de carreira ou de efetiva atividade profissional, respectivamente, indicados, 
em lista sêxtupla, pelos órgãos de representação das respectivas classes. Recebidas as indicações, o Tribunal 
de Justiça formará a lista tríplice, enviando-a ao Governador, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá 
um de seus integrantes para nomeação. 

Art. 84. Compete privativamente aos Tribunais: 

I - eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância às normas 
de processo e às garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 

II - organizar suas secretarias e serviços auxiliares, velando pelo exercício da atividade correcional 
respectiva; 

III - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus servidores; 

IV - prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecidas as disposições 
orçamentárias desta Constituição, os cargos dos seus serviços auxiliares, exceto os de confiança 
assim definidos em lei. 

(...) 

Art. 87. Compete ao Tribunal de Justiça: 

I - propor à Assembleia Legislativa, observadas as disposições orçamentárias e esta Constituição: 

a) a alteração do número dos membros dos Tribunais inferiores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos dos Desembargadores, dos Juízes, 
inclusive dos Tribunais inferiores, se houver, dos serviços auxiliares e os dos Juízes que lhes forem 
subordinados; 

c) a criação ou extinção de Tribunais inferiores; 

d) a criação de novos juízos, comarcas, bem como a alteração da organização e da divisão 
judiciária; 

II - solicitar a intervenção no Estado para garantir o livre exercício do Poder Judiciário, nos termos 
da Constituição 
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Federal e desta Constituição; 

III - nomear, prover, promover, remover, aposentar e colocar em disponibilidade seus 
magistrados; 

IV - processar e julgar originariamente: 

a) nas infrações penais comuns, o Vice-Governador, os Deputados Estaduais, o Procurador-Geral 
de Justiça, o Procurador-Geral do Estado, o Defensor Público-Geral e os Prefeitos; 

b) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Juízes de Direito, os 
membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e os Secretários de Estado, observando-
se, neste caso, o disposto no inciso XVI do artigo 29 desta Constituição; 

c) os conflitos de competência entre órgãos do próprio Tribunal; 

d) os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas quando forem 
interessados o Governador, o Prefeito da Capital, a Mesa da Assembleia Legislativa, o Tribunal 
de Contas do Estado e o ProcuradorGeral de Justiça; 

e) os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas do Estado e dos 
Municípios, não compreendidos na alínea anterior; 

f) o mandado de segurança e o “habeas-data” contra atos: 

1) do Governador; 

2) dos membros do Tribunal, inclusive de seu Presidente; 

3) da Mesa Diretora e do Presidente da Assembleia Legislativa; 

4) do Tribunal de Contas do Estado; 

5) do Corregedor-Geral de Justiça; 

6) do Procurador-Geral do Estado, do Procurador-Geral de Justiça e do Defensor Público-Geral; 

7) do Conselho da Magistratura; 

8) dos Juízes de Direito e Juízes Substitutos; 

9) dos Secretários de Estado; 

g) o “habeas-corpus”, quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário, cujos atos 
estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição, ou se trate de crime cuja ação penal seja de sua 
competência originária ou por recurso; 
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h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 
Governador, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, dos Prefeitos 
e da Mesa da Câmara de Vereadores, bem como de órgão, entidade ou autoridade das 
administrações direta ou indireta, estaduais ou municipais; 

i) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados e dos Juizes no âmbito de sua 
competência por recurso; 

j) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de 
atribuições para prática de atos processuais; 

V - julgar, em grau de recurso, as causas decididas em primeira instância, no âmbito de sua 
competência; 

VI - exercer, as demais atribuições que lhe são conferidas pela Lei de Organização e Divisão 
Judiciária. 

Observação: Não caberá “habeas-corpus” em relação a punições disciplinares militares. 

Controle de Constitucionalidade 

Art. 88. São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo estadual ou municipal, em face desta Constituição: 

I - o Governador; 

II - a Mesa da Assembleia Legislativa; 

III - o Procurador-Geral de Justiça; 

IV - o Prefeito e a Mesa da Câmara do respectivo Município, em se tratando de lei ou ato 
normativo local; 

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

VI - os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa ou em Câmara de 
Vereadores; 

VII - as federações sindicais e entidades de classe de âmbito estadual; 

VIII - o Defensor Público-Geral.  

IX - as Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa; e  

X - os Membros da Assembleia Legislativa.  
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§ 1° O Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de 
inconstitucionalidade. 

§ 2° Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será comunicada à Assembleia Legislativa ou à 
Câmara Municipal para suspensão da execução da lei ou ato impugnado. 

§ 3° Reconhecida a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma desta 
Constituição, a decisão será comunicada ao poder competente para adoção das providências 
necessárias à prática do ato ou início do processo legislativo e, em se tratando de órgão 
administrativo, para emiti-lo em trinta dias, sob pena de responsabilidade. 

§ 4° Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou 
ato normativo estadual, citará previamente o Procurador-Geral do Estado ou o Procurador-Geral 
da Assembleia Legislativa, que defenderá o ato ou texto impugnado ou, em se tratando de norma 
municipal, o Prefeito, para a mesma finalidade. 

§ 5° Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou de seu órgão especial, poderão 
os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, 
incidentalmente ou como objeto de ação direta. 

§ 6º É de competência exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário o controle difuso ou concreto de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal.  

Art. 89. Pode o Tribunal de Justiça estabelecer seções especializadas, integradas por órgão 
fracionário da área de sua especialização, na forma que dispuser seu regimento interno. 

 

(FGV - 2015 - TJ-RO - Administrador) Em relação à composição do Tribunal de Justiça, a Constituição 
do Estado de Rondônia estabelece que: 

a) a integralidade dos Desembargadores será oriunda dos Juízes de Direito de entrância especial, que 
serão promovidos, alternadamente, por antiguidade e merecimento, vedada a promoção daqueles que 
estejam respondendo a processo administrativo disciplinar; 

b) a integralidade dos Desembargadores será oriunda dos Juízes de Direito de terceira entrância, que 
serão promovidos, alternadamente, por antiguidade e merecimento, vedada a promoção daqueles que 
tenham sido condenados, em decisão definitiva, em processo administrativo disciplinar nos últimos 5 
anos; 

c) os cargos de Desembargadores serão preenchidos, em igual proporção, por Juízes de Direito de 
terceira entrância, membros do Ministério Público e da Advocacia Pública de notório saber jurídico e 



 

 

 

 

 

36 
54 

de reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira, que serão promovidos, alternadamente, por 
antiguidade e merecimento; 

d) um quinto de seus lugares será composto de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública 
de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira, indicados, em lista 
tríplice, pelos órgãos de representação das respectivas classes; 

e) um quinto de seus lugares será composto de membros do Ministério Público e de advogados de 
notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira ou de efetiva atividade 
profissional, respectivamente, indicados, em lista sêxtupla, pelos órgãos de representação das 
respectivas classes. 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 81 

(CESPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Análise de Sistemas - Desenvolvimento) A Constituição 
do Estado de Rondônia estabelece as ações e as funções dos setores público e privado do estado. 
Com relação ao Poder Judiciário, assinale a opção correta, tendo como base a Constituição do Estado 
de Rondônia. 

a) O vice-governador do estado de Rondônia pode propor ação direta de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo estadual ou municipal, em face de dispositivo explícito na Constituição estadual. 

b) Se o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia declarar que uma lei estadual é inconstitucional, a 
execução dessa lei estará automaticamente suspensa. 

c) Caso um deputado estadual de Rondônia cometa crime comum e crime de responsabilidade, ele 
será processado e julgado, por ambos os crimes, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 

d) Os juízes de paz integram a administração da justiça e suas atividades têm caráter jurisdicional. 

e) Os magistrados do estado de Rondônia são nomeados, promovidos, removidos, aposentados e 
colocados em disponibilidade pelo Tribunal de Justiça do Estado. 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 87, III. 

CAPÍTULO IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

Vamos relembrar quais são as funções essenciais à Justiça no âmbito estadual? 
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Recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

Seção I - Disposições Preliminares (arts. 107 e 108) 

A criação de Município somente será admitida quando anteceder a período mínimo de seis meses das 
eleições municipais. 

✓ 1° A instalação do novo Município dar-se-á por ocasião da posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Vereadores eleitos na forma da lei.  

✓ 2° No período compreendido entre a criação do Município e a sua instalação, o Governador do 
Estado nomeará um Administrador, com prerrogativas de Prefeito, indicando-o à Assembleia 
Legislativa, em lista tríplice, para apreciação e escolha.  

✓ 3° O Administrador nomeado nos termos do parágrafo anterior perceberá, a título de remuneração, 
valor correspondente a duas vezes o maior vencimento básico da tabela de vencimentos de nível 
superior do Poder Executivo, e mais até cem por cento, a título de representação.  

✓ 4° O Administrador nomeado de acordo com o § 2° deste artigo apresentará, dentro de trinta dias 
de sua posse, orçamento para o período de sua administração, o qual deverá ser previamente 
aprovado pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. 

Seção II - Da Competência dos Municípios (arts. 109 ao 112) 

Os Municípios são unidades territoriais administrativas, com autonomia política, 
administrativa e financeira e podem dividir-se em distritos e estes em subdistritos. 

➔ Os Municípios, através de lei, poderão instituir símbolos próprios. 

Art. 110. A Lei Orgânica de cada Município será votada em dois turnos, com interstício mínimo 
de dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. 

Funções Essenciais à 
Justiça

Ministério Público (arts. 97 ao 103)

Procuradoria-Geral do Estado (art. 104)

Defensoria Pública (arts. 105 ao 106)
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§ 1° A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara 
Municipal em cada legislatura para a subsequente, observados os limites da Constituição 
Federal. 

§ 2° O número de Vereadores será fixado pela Câmara de Vereadores de cada município para 
cada legislatura, em função do número de habitantes apurado pelo órgão federal competente 
até 31 de dezembro do ano anterior ao da eleição, observado o disposto nas alíneas a, b e c do 
inciso IV do artigo 29, da Constituição Federal. 

 

São Poderes do governo municipal, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, 
representado pelo Prefeito, e o Legislativo, representado pela Câmara de Vereadores. 

Seção III - Da Intervenção do Município (arts. 113 ao 114) 

Ao Estado compete exercer em seu território todos os poderes que, implícita ou explicitamente, não lhe 
sejam vedados pela Constituição Federal e, especialmente, intervir nos Municípios somente quando: 

 

Compete ao Governador do Estado decretar a intervenção nos Municípios, nos casos previstos da tabela 
acima, obedecido o disposto nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art. 36 da Constituição Federal. Destaca-se que o pedido 
de intervenção, referente a assunto de fiscalização financeira ou orçamentária, será encaminhado pelo 

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

b) não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

c) não tiver aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, em cada ano, pelo menos 
vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos;

d) o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de 
princípios indicados na Constituição Federal e nesta Constituição, ou para prover a execução 
de lei, de ordem ou de decisão judicial;

e) não forem cumpridos os prazos estabelecidos nesta Constituição.
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Tribunal de Contas do Estado ou por representação da maioria dos membros da Câmara Municipal ao 
Governador do Estado, sendo anexada documentação que justifique o pedido em questão.  

Ademais, quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação do Procurador-Geral do Estado, com 
a finalidade de assegurar a observância dos princípios indicados nesta Constituição, o ato do Governador 
limitar-se-á ao cumprimento da resolução do Poder Judiciário, sendo posteriormente submetido ao Poder 
Legislativo, de acordo com as prescrições contidas nos §§ 1° e 2° do art. 36 da Constituição Federal. Se o 
decreto do Governador, suspensivo do ato impugnado, bastar ao restabelecimento da normalidade, ficará 
dispensada a apreciação por parte da Assembleia Legislativa. 

Seção V - Da Autonomia dos Municípios (arts. 115 ao 126) 

Deverá ser feita uma leitura atenta dos dispositivos que tratam da autonomia dos municípios. 

TÍTULO IV - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ESTADUAL 

Esse título contém as seguintes subdivisões: 

 

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

TÍTULO V - DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

- Capítulo I: Da Liberdade de Consciência (art. 139) 

- Capítulo II: Da Família, da criança, do adolescente e do idoso (arts. 140 ao 142) 

- Capítulo III: Da Segurança Pública (arts. 143 ao 148) 

Iremos destacar alguns pontos do capítulo da Segurança Pública: 

Do Sistema Tributário 
Nacional:

Seção I - Dos Princípios Gerais (arts. 127 ao 128)

Seção II - Das Limitações do Poder de Tributar (art. 129 ao 130)

Seção III - Dos Impostos dos Municípios (arts. 131 ao 133)

Seção IV - Dos Orçamentos (arts. 134 ao 138)
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A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - Polícia Civil;  

II - Polícia Militar;  

III - Corpo de Bombeiros Militar 

A Polícia Judiciária Civil, instituição permanente, dotada de autonomia administrativa e financeira, 
instrumento a propositura de ações penais, incumbida de exercer as funções de polícia judiciária, a formação 
de procedimentos criminais e a apuração de infrações penais comuns, exceto as militares e ressalvada a 
competência da União, é dirigida por Delegado de Polícia de última classe na carreira, nomeado pelo 
Governador do Estado, nos termos desta Constituição.   

As funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo Delegado de 
Polícia são de natureza jurídica, essencial e exclusiva de Estado, com vencimentos compatíveis 
com a importância e complexidade da atividade da Autoridade Policial. 

A carreira será estruturada em quadro próprio, dependendo o respectivo ingresso de provimento 
condicionado à classificação em concurso público de provas e títulos, realizado pela Polícia Judiciária Civil, 
com participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Rondônia. Por conseguinte, o Cargo de 
Delegado de Polícia Judiciária Civil é privativo de Bacharel em Direito, exigindo-se, no mínimo, 3 (três) 
anos de atividade jurídica, devendo ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os 
magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público. 

➔ A exigência de tempo de atividade jurídica será dispensada para os que contarem com, no mínimo, 
3 (três) anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial. 

 

O subsídio do Delegado de Polícia Judiciária Civil Classe Especial corresponderá a 90,25% 
(noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio mensal fixado para os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, sendo os subsídios dos demais integrantes da categoria fixados em 
lei e escalonados, não podendo a diferença entre um e outro ser superior a 16,5% (dezesseis 
vírgula cinco por cento) ou inferior a 5% (cinco por cento), na forma do disposto nos artigos 37, 
inciso XI, e 39, § 4º, da Constituição Federal. A implementação do subsídio do Delegado de 
Polícia Judiciária Civil Classe Especial dependerá de Lei de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo, não produzindo qualquer efeito enquanto não houver a devida regulamentação 
mediante lei específica. 
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Art. 146-A. O Delegado Geral da Polícia Civil será nomeado pelo Governador do Estado, dentre 
os integrantes da carreira de Delegado de Polícia em atividade, da última classe da carreira, 
indicado em lista tríplice formada pelo Conselho Superior de Polícia, para mandato de 02 (dois) 
anos permitida uma recondução.  

§ 1º. A escolha da lista tríplice far-se-á mediante consulta dentre os Delegados de Polícia 
judiciária da ativa, na forma de Resolução do Conselho Superior da Polícia Civil.  

§ 2º. O processo de seleção para lista tríplice deverá ser deflagrado no mês de outubro do 
último ano do mandato do respectivo Delegado Geral em exercício, devendo ser encerrado até 
o dia 15 de dezembro.  

§ 3°. O Delegado-Geral de Polícia Civil será nomeado e empossado pelo Governador do Estado, 
em sessão solene, sempre no dia 02 de janeiro.  

§ 4°. Nos seus afastamentos e impedimentos o Delegado-Geral da Polícia Civil será substituído 
pelo Delegado Geral Adjunto e Corregedor-Geral da Polícia Civil, obedecida essa ordem.  

§ 5°. Havendo inércia do Chefe do Poder Executivo, caso não efetive a nomeação do Delegado-
Geral de polícia Civil nos quinze dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será 
investido automaticamente no cargo de Delegado de Polícia mais votado, para exercício do 
mandato.  

§ 6°. O Corregedor-Geral da Polícia civil será nomeado e empossado pelo Delegado-Geral de 
Polícia Civil, até quinze dias após sua posse, dentre os integrantes da carreira de delegado de 
Polícia Judiciária em atividade, da última classe da carreira, indicados em lista tríplice formada 
nos termos de Resolução do Conselho Superior de Polícia, para mandato de 02 (dois) anos, 
permitida uma recondução.  

§ 7°. A lista tríplice para Corregedor-Geral de Polícia Civil será formada na mesma data 
escolhida para a formação da lista tríplice para delegado-Geral de Polícia Civil, a partir da 
consulta de todos os Delegados de Polícia Judiciária Civil em atividade, excluídos aqueles que 
estejam respondendo a procedimento administrativo junto à Corregedoria Geral de Polícia 
Civil.  

§ 8°. Caso o Delegado-Geral de Polícia Civil não efetive a nomeação do Corregedor-Geral de 
Polícia Civil, nos quinze dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido 
automaticamente no cargo o Delegado de Polícia mais votado, para exercício do mandato.  

§ 9°. Lei Complementar disciplinará o procedimento para escolha e nomeação do Delegado-
Geral de Polícia Civil e do Corregedor-Geral de Polícia Civil, nos termos desta constituição, 
devendo o Conselho Superior de Polícia editar Resolução que vigorará até a promulgação da 
referida Lei Complementar.  



 

 

 

 

 

42 
54 

§ 10. Todos os demais cargos comissionados, bem como as funções gratificadas no âmbito da 
Polícia Judiciária Civil, são de livre nomeação e exoneração do Delegado-Geral de Polícia, nos 
termos do regulamento. 

TÍTULO VI - DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 

Vejamos como o título está dividido: 

CAPÍTULO I - DA ORDEM ECONÔMICA 

- Seção I: Dos Objetivos (arts. 149 ao 157) 
- Seção II: Da Política Urbana (arts. 158 ao 159) 
- Seção III: Da Política Agrícola (arts. 160 ao 166) 
- Seção IV: Da Política Fundiária (arts. 167 ao 178) 
- Seção V: Da Política Industrial (arts. 179 ao 181) 
- Seção VI: Dos Recursos Minerais (arts. 182 ao 183) 
- Seção VII: Do Turismo (arts. 184 ao 185) 

 

CAPÍTULO II - DA ORDEM SOCIAL 

- Seção I: Da Educação (arts. 186 ao 197) 
- Seção II: Da Ciência e Tecnologia (arts. 198 ao 203) 
- Seção III: Da Cultura (arts. 204 ao 209) 
- Seção IV: Do Desporto e do Lazer (arts. 209 ao 217) 
- Seção V: Do Meio Ambiente: (arts. 218 ao 232) 
- Seção V-A: Do Desenvolvimento Sustentável (arts. 232-A ao 232-D) 
- Seção VI: Do Índio (art. 233) 

 

CAPÍTULO III - DA SEGURIDADE SOCIAL 

- Seção I: Disposições Preliminares (arts. 234 ao 235) 
- Seção II: Da Saúde (arts. 236 ao 245) 
- Seção III: Da Assistência Social (arts. 246 ao 249) 
- Seção IV: Da Previdência Social (arts. 250 ao 251) 

TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 252 ao 273. 
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DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 48 artigos no ADCT. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí, pessoal? Tudo certo? 

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

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

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

Grande abraço!  

Igor Maciel 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (IESES - 2017 - TJ-RO - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento) De acordo com a 
Constituição do Estado de Rondônia incluem-se entre os bens do Estado, dentre outros: 

I. No seu território, as águas superficiais ou subterrâneas fluentes, emergentes e em depósito, inclusive, 
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União. 

II. Todas as ilhas fluviais e lacustres localizadas em seu território. 

III. As terras devolutas, não pertencentes à União. 

IV. Outros bens e direitos que venha a incorporar ou adquirir, a qualquer título. 

a) Apenas III e IV estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e II estão corretas. 

d) I, II e IV estão corretas. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 5º. 
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2. (IESES - 2017 - TJ-RO - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção) De acordo com a 
Constituição do Estado de Rondônia, o servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de 
portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, 
independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 
___________________________de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral 
remuneração. 

a) 40% (quarenta por cento). 

b) 25% (vinte e cinco por cento). 

c) 50% (cinquenta por cento). 

d) 30% (por cento) 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 22. 

3. (FGV - 2015 - TJ-RO - Administrador) Marcela, servidora pública civil estável do Estado de Rondônia, 
é responsável legal e cuida diretamente de seu filho Joaquim, de 30 anos, que é portador de necessidade 
especial e, comprovadamente, necessita de sua assistência permanente, independentemente de estar sob 
tratamento terapêutico. De acordo com o texto da Constituição Estadual que rege a matéria, Marcela: 

a) terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, com redução proporcional 
de sua remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica de seu 
filho; 

b) terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral 
remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica de seu filho; 

c) não terá redução em sua carga horária de trabalho, em decorrência do princípio da isonomia, já que não 
é a própria servidora que é portadora de necessidade especial; 

d) terá redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua 
integral remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica de 
seu filho; 

e) terá redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária de trabalho, com redução proporcional 
de sua remuneração, pelo período de até 1 (um) ano, prorrogável uma vez. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 22. 

4. (FGV - 2015 - TJ-RO - Técnico Judiciário) Em relação à movimentação do servidor público, a 
Constituição do Estado de Rondônia dispõe que: 

a) a remoção de servidor leva em conta critérios que promovam o seu bem estar, com base em seu endereço, 
por critérios alternados de antiguidade e merecimento; 

b) fica assegurada ao servidor público estável a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, desde que 
haja no local função compatível com seu cargo; 
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c) nenhum servidor pode ser removido “ex-officio” para cargo fora da localidade de sua residência, nos seis 
meses anteriores à posse do Governador, ainda que haja consentimento do próprio servidor; 

d) o servidor pode ser removido “ex-officio” para cargo fora da localidade de sua residência, inclusive nos 
seis meses anteriores à posse do Governador, independentemente de seu consentimento; 

e) a remoção é definida exclusivamente pelo critério do interesse público, sendo irrelevante a localidade 
onde sirva o cônjuge e a época da remoção (inclusive o período de seis meses anteriores ou posteriores à 
posse do Governador). 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 21. 

5. (FUNCAB - 2010 - SEDUC-RO - Professor Nível 3 - Educação Física - w) A única afirmativa 
que NÃO está de acordo com a Constituição Estadual de Rondônia é: 

a) Os períodos de licença especial não gozados por necessidade de serviço serão convertidos em pecúnia 
quando o servidor passar para a inatividade, na forma da lei. 

b) Fica assegurada aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

c) É assegurada às servidoras públicas estaduais da administração direta e indireta a licença maternidade, 
sem prejuízo do cargo ou remuneração, com duração de 180 (cento e oitenta) dias. 

d) É assegurada ao servidor público estável a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, desde que haja 
no local função compatível com seu cargo 

e) Os servidores eleitos para dirigentes sindicais ficam à disposição do seu sindicato, sem ônus para o órgão 
de origem 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 20, §4º. 

6. (FUNCAB - 2010 - SEJUS-RO - Agente de Atividades Administrativas) A Constituição do Estado de 
Rondônia garante aos servidores a redução da carga horária de trabalho, nos casos onde haja a 
comprovação de que sejam responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de necessidades 
especiais. Nos casos em que a deficiência for considerada irreversível, a concessão será definitiva, ficando 
o servidor obrigado a comprovar: 

a) semestralmente, a dependência socioeducacional. 

b) mensalmente, a dependência econômica e socioeducacional. 

c) anualmente, apenas a dependência econômica. 

d) anualmente, a continuidade da necessidade especial. 

e) semestralmente, apenas a dependência econômica. 

Comentários 



 

 

 

 

 

46 
54 

Gabarito C, conforme o art. 22, §3º. 

7. (FGV - 2018 - AL-RO - Assistente Legislativo) As opções a seguir apresentam matérias sobre as quais 
a Assembleia Legislativa Estadual pode dispor, à exceção de uma. Assinale-a. 

a) Planos e Programas Estaduais de Desenvolvimento. 

b) Transferência temporária da sede do Governo. 

c) Normas Específicas sobre doação de bens e direitos. 

d) Criação de Unidades de Conservação Ambiental. 

e) Instituição de Regiões Metropolitanas. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 30, VI. 

8. (FGV - 2018 - AL-RO - Advogado) Sobre as competências do Tribunal de Contas do Estado, de acordo 
com a Constituição Estadual de Rondônia, assinale a afirmativa correta. 

a) Apreciar as contas prestadas a cada quatro anos pelo Governador do Estado, referente a um mandato 
completo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em trinta dias a contar de seu recebimento. 

b) Enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual de investimentos, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na Constituição Estadual. 

c) Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração 
direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, 
exceto o Poder Judiciário. 

d) Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da 
lei, se verificada a ilegalidade, sustando, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 
decisão à Assembleia Legislativa. 

e) Representar ao Poder Executivo para fins de aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa 
ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário público. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 49, VIII. 

9. (IESES - 2017 - TJ-RO - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção) A Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia reunir-se-á na Capital do Estado, ordinariamente: 

a) De 15 de janeiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de cada 
período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 

b) De 15 de janeiro a 15 de junho e de 15 de julho a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de cada 
período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 
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c) De 15 de janeiro a 15 de julho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de cada 
período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 

d) De 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de cada 
período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 28, I. 

10. (FGV - 2015 - TJ-RO - Administrador) Em relação à composição do Tribunal de Justiça, a Constituição 
do Estado de Rondônia estabelece que: 

a) a integralidade dos Desembargadores será oriunda dos Juízes de Direito de entrância especial, que serão 
promovidos, alternadamente, por antiguidade e merecimento, vedada a promoção daqueles que estejam 
respondendo a processo administrativo disciplinar; 

b) a integralidade dos Desembargadores será oriunda dos Juízes de Direito de terceira entrância, que serão 
promovidos, alternadamente, por antiguidade e merecimento, vedada a promoção daqueles que tenham 
sido condenados, em decisão definitiva, em processo administrativo disciplinar nos últimos 5 anos; 

c) os cargos de Desembargadores serão preenchidos, em igual proporção, por Juízes de Direito de terceira 
entrância, membros do Ministério Público e da Advocacia Pública de notório saber jurídico e de reputação 
ilibada, com mais de dez anos de carreira, que serão promovidos, alternadamente, por antiguidade e 
merecimento; 

d) um quinto de seus lugares será composto de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública de 
notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira, indicados, em lista tríplice, 
pelos órgãos de representação das respectivas classes; 

e) um quinto de seus lugares será composto de membros do Ministério Público e de advogados de notório 
saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira ou de efetiva atividade profissional, 
respectivamente, indicados, em lista sêxtupla, pelos órgãos de representação das respectivas classes. 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 81 

11. (CESPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Análise de Sistemas - Desenvolvimento) A Constituição 
do Estado de Rondônia estabelece as ações e as funções dos setores público e privado do estado. Com 
relação ao Poder Judiciário, assinale a opção correta, tendo como base a Constituição do Estado de 
Rondônia. 

a) O vice-governador do estado de Rondônia pode propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo estadual ou municipal, em face de dispositivo explícito na Constituição estadual. 

b) Se o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia declarar que uma lei estadual é inconstitucional, a 
execução dessa lei estará automaticamente suspensa. 

c) Caso um deputado estadual de Rondônia cometa crime comum e crime de responsabilidade, ele será 
processado e julgado, por ambos os crimes, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 
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d) Os juízes de paz integram a administração da justiça e suas atividades têm caráter jurisdicional. 

e) Os magistrados do estado de Rondônia são nomeados, promovidos, removidos, aposentados e colocados 
em disponibilidade pelo Tribunal de Justiça do Estado. 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 87, III. 

12. (FGV - 2015 - DPE-RO - Técnico da Defensoria Publica - Técnico em Áudiovisual) Conforme dispõe a 
Constituição do Estado de Rondônia, são princípios institucionais da Defensoria Pública: 

a) a autonomia, a generalidade e o livre convencimento motivado; 

b) a universalidade, a acessibilidade e o livre convencimento motivado; 

c) a universalidade, a generalidade e a coletividade; 

d) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional; 

e) a unidade, a imparcialidade e a isonomia. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 105, §1º. 

13. (FGV - 2015 - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Analista Jurídico) Consoante dispõe a 
Constituição do Estado de Rondônia, é exemplo de garantia dos membros da Defensoria Pública a: 

a) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, por voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 

b) vitaliciedade, que será adquirida após dois anos de exercício, somente podendo ocorrer a perda do cargo 
mediante sentença judicial transitada em julgado, assegurada ampla defesa; 

c) promoção voluntária de categoria para categoria, sempre por antiguidade, por meio de lista tríplice no 
terço mais antigo da carreira elaborada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública; 

d)estabilidade, após dois anos de exercício, não podendo ser os Defensores Públicos demitidos do cargo  
senão por sentença judicial em processo em que lhes seja assegurada ampla defesa; 

e) possibilidade de exercício de advocacia privada (exceto contra os interesses do ente federativo a que 
estiverem vinculados) e de participação em sociedade empresarial, na condição de sócio administrador. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 105-A, I, a. 

14. (FUNCAB - 2012 - MPE-RO - Analista - Administração) Considerando a Constituição Estadual de 
Rondônia, no que tange à ordem social, é correto afirmar que: 

a) cabe ao Estado e aos Municípios a aplicação de até 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de 
impostos, proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. 
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b) o Currículo Escolar das Escolas Públicas estaduais incluirá, opcionalmente, disciplina ou prática educativa 
referente à prevenção sobre a natureza e os efeitos das substâncias psicotrópicas ou das que determinem 
dependência física ou psíquica. 

c) o Poder Executivo Estadual encaminhará, trimestralmente, à Comissão Permanente de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, até o décimo quinto 
dia do mês subsequente, demonstrativo dos recursos aplicados no período, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

d) os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino, tendo em vista a sua capacidade financeira e a 
necessidade de seus habitantes, atuando, prioritariamente, no Ensino Médio e Fundamental. 

e) as empresas comerciais, industriais e agrícolas, com mais de cem empregados, deverão garantir ensino 
gratuito a seus empregados e com subsídio de 50%(cinquenta por cento) dos custos da educação de seus 
filhos, nos termos da Constituição Federal. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 189, §6º. 

15. (FUNCAB - 2010 - SEJUS-RO - Analista de Sistemas) De acordo com o Artigo 186 da Constituição 
Estadual de Rondônia, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
executada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício 
da cidadania e sua preparação e qualificação para o trabalho. Cabe aos Municípios prioritariamente: 

a) atuar no ensino fundamental e na pré-escola. 

b) garantir o acesso ao ensino supletivo. 

c) valorizar os profissionais do magistério, garantindo-lhes, na forma da lei, planos de carreira, envolvendo 
remuneração e outros benefícios. 

d) criar cursos técnicos. 

e) aplicar recursos financeiros na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o estabelecido 
na Constituição Federal. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 188, parágrafo único. 

LISTA DE QUESTÕES 

1. (IESES - 2017 - TJ-RO - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento) De acordo com a 
Constituição do Estado de Rondônia incluem-se entre os bens do Estado, dentre outros: 

I. No seu território, as águas superficiais ou subterrâneas fluentes, emergentes e em depósito, inclusive, 
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União. 

II. Todas as ilhas fluviais e lacustres localizadas em seu território. 

III. As terras devolutas, não pertencentes à União. 
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IV. Outros bens e direitos que venha a incorporar ou adquirir, a qualquer título. 

a) Apenas III e IV estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e II estão corretas. 

d) I, II e IV estão corretas. 

2. (IESES - 2017 - TJ-RO - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção) De acordo com a 
Constituição do Estado de Rondônia, o servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de 
portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, 
independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 
___________________________de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral 
remuneração. 

a) 40% (quarenta por cento). 

b) 25% (vinte e cinco por cento). 

c) 50% (cinquenta por cento). 

d) 30% (por cento) 

3. (FGV - 2015 - TJ-RO - Administrador) Marcela, servidora pública civil estável do Estado de Rondônia, 
é responsável legal e cuida diretamente de seu filho Joaquim, de 30 anos, que é portador de necessidade 
especial e, comprovadamente, necessita de sua assistência permanente, independentemente de estar sob 
tratamento terapêutico. De acordo com o texto da Constituição Estadual que rege a matéria, Marcela: 

a) terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, com redução proporcional 
de sua remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica de seu 
filho; 

b) terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral 
remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica de seu filho; 

c) não terá redução em sua carga horária de trabalho, em decorrência do princípio da isonomia, já que não 
é a própria servidora que é portadora de necessidade especial; 

d) terá redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua 
integral remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica de 
seu filho; 

e) terá redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária de trabalho, com redução proporcional 
de sua remuneração, pelo período de até 1 (um) ano, prorrogável uma vez. 

4. (FGV - 2015 - TJ-RO - Técnico Judiciário) Em relação à movimentação do servidor público, a 
Constituição do Estado de Rondônia dispõe que: 

a) a remoção de servidor leva em conta critérios que promovam o seu bem estar, com base em seu endereço, 
por critérios alternados de antiguidade e merecimento; 

b) fica assegurada ao servidor público estável a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, desde que 
haja no local função compatível com seu cargo; 
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c) nenhum servidor pode ser removido “ex-officio” para cargo fora da localidade de sua residência, nos seis 
meses anteriores à posse do Governador, ainda que haja consentimento do próprio servidor; 

d) o servidor pode ser removido “ex-officio” para cargo fora da localidade de sua residência, inclusive nos 
seis meses anteriores à posse do Governador, independentemente de seu consentimento; 

e) a remoção é definida exclusivamente pelo critério do interesse público, sendo irrelevante a localidade 
onde sirva o cônjuge e a época da remoção (inclusive o período de seis meses anteriores ou posteriores à 
posse do Governador). 

5. (FUNCAB - 2010 - SEDUC-RO - Professor Nível 3 - Educação Física - w) A única afirmativa 
que NÃO está de acordo com a Constituição Estadual de Rondônia é: 

a) Os períodos de licença especial não gozados por necessidade de serviço serão convertidos em pecúnia 
quando o servidor passar para a inatividade, na forma da lei. 

b) Fica assegurada aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

c) É assegurada às servidoras públicas estaduais da administração direta e indireta a licença maternidade, 
sem prejuízo do cargo ou remuneração, com duração de 180 (cento e oitenta) dias. 

d) É assegurada ao servidor público estável a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, desde que haja 
no local função compatível com seu cargo 

e) Os servidores eleitos para dirigentes sindicais ficam à disposição do seu sindicato, sem ônus para o órgão 
de origem 

6. (FUNCAB - 2010 - SEJUS-RO - Agente de Atividades Administrativas) A Constituição do Estado de 
Rondônia garante aos servidores a redução da carga horária de trabalho, nos casos onde haja a 
comprovação de que sejam responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de necessidades 
especiais. Nos casos em que a deficiência for considerada irreversível, a concessão será definitiva, ficando 
o servidor obrigado a comprovar: 

a) semestralmente, a dependência socioeducacional. 

b) mensalmente, a dependência econômica e socioeducacional. 

c) anualmente, apenas a dependência econômica. 

d) anualmente, a continuidade da necessidade especial. 

e) semestralmente, apenas a dependência econômica. 

7. (FGV - 2018 - AL-RO - Assistente Legislativo) As opções a seguir apresentam matérias sobre as quais 
a Assembleia Legislativa Estadual pode dispor, à exceção de uma. Assinale-a. 

a) Planos e Programas Estaduais de Desenvolvimento. 

b) Transferência temporária da sede do Governo. 

c) Normas Específicas sobre doação de bens e direitos. 

d) Criação de Unidades de Conservação Ambiental. 

e) Instituição de Regiões Metropolitanas. 
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8. (FGV - 2018 - AL-RO - Advogado) Sobre as competências do Tribunal de Contas do Estado, de acordo 
com a Constituição Estadual de Rondônia, assinale a afirmativa correta. 

a) Apreciar as contas prestadas a cada quatro anos pelo Governador do Estado, referente a um mandato 
completo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em trinta dias a contar de seu recebimento. 

b) Enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual de investimentos, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na Constituição Estadual. 

c) Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração 
direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, 
exceto o Poder Judiciário. 

d) Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da 
lei, se verificada a ilegalidade, sustando, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 
decisão à Assembleia Legislativa. 

e) Representar ao Poder Executivo para fins de aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa 
ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa 
proporcional ao dano causado ao erário público. 

9. (IESES - 2017 - TJ-RO - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção) A Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia reunir-se-á na Capital do Estado, ordinariamente: 

a) De 15 de janeiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de cada 
período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 

b) De 15 de janeiro a 15 de junho e de 15 de julho a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de cada 
período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 

c) De 15 de janeiro a 15 de julho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de cada 
período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 

d) De 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro, sendo as reuniões iniciais de cada 
período marcadas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 

10. (FGV - 2015 - TJ-RO - Administrador) Em relação à composição do Tribunal de Justiça, a Constituição 
do Estado de Rondônia estabelece que: 

a) a integralidade dos Desembargadores será oriunda dos Juízes de Direito de entrância especial, que serão 
promovidos, alternadamente, por antiguidade e merecimento, vedada a promoção daqueles que estejam 
respondendo a processo administrativo disciplinar; 

b) a integralidade dos Desembargadores será oriunda dos Juízes de Direito de terceira entrância, que serão 
promovidos, alternadamente, por antiguidade e merecimento, vedada a promoção daqueles que tenham 
sido condenados, em decisão definitiva, em processo administrativo disciplinar nos últimos 5 anos; 

c) os cargos de Desembargadores serão preenchidos, em igual proporção, por Juízes de Direito de terceira 
entrância, membros do Ministério Público e da Advocacia Pública de notório saber jurídico e de reputação 
ilibada, com mais de dez anos de carreira, que serão promovidos, alternadamente, por antiguidade e 
merecimento; 

d) um quinto de seus lugares será composto de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública de 
notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira, indicados, em lista tríplice, 
pelos órgãos de representação das respectivas classes; 
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e) um quinto de seus lugares será composto de membros do Ministério Público e de advogados de notório 
saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de carreira ou de efetiva atividade profissional, 
respectivamente, indicados, em lista sêxtupla, pelos órgãos de representação das respectivas classes. 

11. (CESPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Análise de Sistemas - Desenvolvimento) A Constituição 
do Estado de Rondônia estabelece as ações e as funções dos setores público e privado do estado. Com 
relação ao Poder Judiciário, assinale a opção correta, tendo como base a Constituição do Estado de 
Rondônia. 

a) O vice-governador do estado de Rondônia pode propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo estadual ou municipal, em face de dispositivo explícito na Constituição estadual. 

b) Se o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia declarar que uma lei estadual é inconstitucional, a 
execução dessa lei estará automaticamente suspensa. 

c) Caso um deputado estadual de Rondônia cometa crime comum e crime de responsabilidade, ele será 
processado e julgado, por ambos os crimes, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 

d) Os juízes de paz integram a administração da justiça e suas atividades têm caráter jurisdicional. 

e) Os magistrados do estado de Rondônia são nomeados, promovidos, removidos, aposentados e colocados 
em disponibilidade pelo Tribunal de Justiça do Estado. 

12. (FGV - 2015 - DPE-RO - Técnico da Defensoria Publica - Técnico em Áudiovisual) Conforme dispõe a 
Constituição do Estado de Rondônia, são princípios institucionais da Defensoria Pública: 

a) a autonomia, a generalidade e o livre convencimento motivado; 

b) a universalidade, a acessibilidade e o livre convencimento motivado; 

c) a universalidade, a generalidade e a coletividade; 

d) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional; 

e) a unidade, a imparcialidade e a isonomia. 

13. (FGV - 2015 - DPE-RO - Analista da Defensoria Pública - Analista Jurídico) Consoante dispõe a 
Constituição do Estado de Rondônia, é exemplo de garantia dos membros da Defensoria Pública a: 

a) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, por voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 

b) vitaliciedade, que será adquirida após dois anos de exercício, somente podendo ocorrer a perda do cargo 
mediante sentença judicial transitada em julgado, assegurada ampla defesa; 

c) promoção voluntária de categoria para categoria, sempre por antiguidade, por meio de lista tríplice no 
terço mais antigo da carreira elaborada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública; 

d)estabilidade, após dois anos de exercício, não podendo ser os Defensores Públicos demitidos do cargo  
senão por sentença judicial em processo em que lhes seja assegurada ampla defesa; 

e) possibilidade de exercício de advocacia privada (exceto contra os interesses do ente federativo a que 
estiverem vinculados) e de participação em sociedade empresarial, na condição de sócio administrador. 

14. (FUNCAB - 2012 - MPE-RO - Analista - Administração) Considerando a Constituição Estadual de 
Rondônia, no que tange à ordem social, é correto afirmar que: 
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a) cabe ao Estado e aos Municípios a aplicação de até 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de 
impostos, proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. 

b) o Currículo Escolar das Escolas Públicas estaduais incluirá, opcionalmente, disciplina ou prática educativa 
referente à prevenção sobre a natureza e os efeitos das substâncias psicotrópicas ou das que determinem 
dependência física ou psíquica. 

c) o Poder Executivo Estadual encaminhará, trimestralmente, à Comissão Permanente de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, até o décimo quinto 
dia do mês subsequente, demonstrativo dos recursos aplicados no período, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

d) os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino, tendo em vista a sua capacidade financeira e a 
necessidade de seus habitantes, atuando, prioritariamente, no Ensino Médio e Fundamental. 

e) as empresas comerciais, industriais e agrícolas, com mais de cem empregados, deverão garantir ensino 
gratuito a seus empregados e com subsídio de 50%(cinquenta por cento) dos custos da educação de seus 
filhos, nos termos da Constituição Federal. 

15. (FUNCAB - 2010 - SEJUS-RO - Analista de Sistemas) De acordo com o Artigo 186 da Constituição 
Estadual de Rondônia, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
executada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício 
da cidadania e sua preparação e qualificação para o trabalho. Cabe aos Municípios prioritariamente: 

a) atuar no ensino fundamental e na pré-escola. 

b) garantir o acesso ao ensino supletivo. 

c) valorizar os profissionais do magistério, garantindo-lhes, na forma da lei, planos de carreira, envolvendo 
remuneração e outros benefícios. 

d) criar cursos técnicos. 

e) aplicar recursos financeiros na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o estabelecido 
na Constituição Federal. 

GABARITO 
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2. C 
3. B 
4. B 
5. E 
6. C 
7. C 
8. D 
9. D 
10. E 
11. E 
12. D 
13. A 

14. C 
15. A 
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