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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 

TOCANTINS 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, tratando de breves aspectos da Constituição Estadual de 
Tocantins.  

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.to.leg.br/arquivos/documento_50769.PDF#dados 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

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

Igor Maciel 

Boa aula! 

https://www.al.to.leg.br/arquivos/documento_50769.PDF#dados
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TÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

Seção I - Dos Princípios Fundamentais (art. 1º ao 4º) 

O Estado do Tocantins, formado pela união indissolúvel de seus Municípios, integra, com 
autonomia político-administrativa, a República Federativa do Brasil.  

Art. 2º. São princípios fundamentais do Estado: 

 

 

(COPESE - UFT - 2016 - Prefeitura de Palmas - TO - Procurador Municipal) Analise as afirmativas a 
seguir. Considerando o estabelecido na Constituição Estadual, são princípios fundamentais do Estado 
do Tocantins. 

I - garantir os direitos dos indivíduos e os interesses da coletividade e, ainda, a defesa dos 
direitos humanos e da igualdade, combatendo qualquer forma de discriminação;

II - assegurar ao cidadão o exercício de mecanismos de controle da legalidade e legitimidade 
dos atos do Poder Público, bem como a eficácia dos seus serviços;

III - preservar os valores e a cultura dos grupamentos étnicos;

IV - promover a regionalização das ações administrativas para que haja o equilíbrio do 
desenvolvimento estadual e nacional, reduzindo as desigualdades sociais;

V - erradicar a pobreza e a marginalização, estimulando o trabalho e criando condições para a 
melhor repartição das riquezas;

VI - garantir a educação, a saúde e a assistência aos que dela necessitam, sem meios de provê-
las.

VII - promover o desenvolvimento mediante a adoção de políticas que estimulem a livre 
iniciativa e a justiça social.
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I. Assegurar ao cidadão o exercício de mecanismos de controle da legalidade e legitimidade dos atos 
do Poder Público, bem como a eficácia dos seus serviços. 

II. Fomentar o pluralismo político como meio de promover a democracia participativa. 

III. Preservar os valores e a cultura dos grupamentos étnicos. 

IV. Promover a regionalização das ações administrativas para que haja o equilíbrio do desenvolvimento 
estadual e nacional, reduzindo as desigualdades sociais. 

Indique a alternativa CORRETA. 

Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

Todas as afirmativas estão corretas. 

Comentários 

Gabarito: A 

Art. 2º. 

Seção II - Das Competências do Estado (art. 5º ao 7º) 

COMPETE AO ESTADO: 

I - manter relações com a União, com os demais Estados federados, com o Distrito Federal e com os 
Municípios; 
II - organizar o seu governo e a administração própria; 
III - contribuir para a defesa nacional; 
IV - decretar intervenção nos Municípios; 
V - elaborar e executar planos regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 
social; 
VI - explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, ou firmar acordos, convênios 
e ajustes, ou, ainda, em colaboração com a União, com outros Estados, com o Distrito Federal ou com os 
Municípios: 
a) os serviços de infra-estrutura urbana de instalação de energia elétrica e aproveitamento dos cursos de 
água, de transporte ferroviário, aquaviário e rodoviário intermunicipal de passageiros; 
b) organizar e manter o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral do Estado, a Polícia 
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar; 
c) organizar e manter os serviços de estatística, geografia, geologia e cartografia estadual; 
d) planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e 
inundações; 
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VII - manter e preservar a segurança, a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio; 
VIII - instituir planos de aproveitamento e destinação de terras públicas e devolutas, compatibilizando-os 
com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária; 
IX - criar sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas e estações ecológicas, adequado à 
conservação dos ecossistemas do Estado, para proteção e desenvolvimento da ecologia, da pesquisa 
científica e da recreação pública. 
X - explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, 
vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação; 
XI - acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e exploração de recursos hídricos e 
minerais em seu território. 

Seção III - Dos bens do Estado (art. 8º) 

São bens do Estado os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. 

Seção IV - Da Administração Pública (art. 9º ao art. 13) 

O art. 9º contém disposições muito semelhantes àquelas estabelecidas pelo art. 37 da CF. Recomendamos 
que você faça uma leitura atenta do mesmo. Destacamos, porém, os seguintes parágrafos: 

➔ é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 
➔ a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 

administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do 
Estado e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, 
e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou 
não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

➔ é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver 
compatibilidade de horários, observado, em qualquer caso, o disposto no inciso XI; a) a de 
dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a 
de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; privativos de médico. 

As disposições sobre os servidores públicos civis também não diferem muito do que você já estudou na CF. 
Vamos apresentar aqui uma disposição bastante recorrente em provas: 

São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público.  
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➔ Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, 
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo 
de serviço. 

➔ Extinto o cargo, ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 
cargo. 

➔ Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho 
por comissão instituída para essa finalidade. 

 

A aquisição e perda da estabilidade, a extinção de cargos, empregos e funções, a 
disponibilidade, a contagem do tempo de serviço, seus efeitos, a aposentadoria, a previdência 
e a assistência social dos servidores públicos do Estado e dos Municípios obedecerão às regras 
fixadas pela Constituição Federal. 

Por fim, recomendamos uma leitura rápida do artigo 13, que dispõe acerca dos servidores públicos militares. 

 

O servidor público estável só 
perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar de âmbito 

nacional, assegurada ampla defesa.
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(FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007 - PGE/TO - Procurador) 
A Constituição do Estado do Tocantins estabelece que o servidor público civil estável só perderá o 
cargo na(s) seguinte(s) hipótese(s): 

a) mediante processo administrativo sumário 

b) em cumprimento de decisão judicial passível de recurso 

c) mediante procedimento de avaliação unilateral da autoridade competente 

d) através de procedimento administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa 

e) para reduzir despesas e aumentar investimentos sociais 

Comentários 

Gabarito: D 

Art. 12. §1º. 

TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

Vajamos como está organizado esse título: 

 

➔ Julgamos esse capítulo 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 - Poder Legislativo (art. 14 ao 36)

Capítulo II – Poder Executivo (art. 37 ao 42)

Capítulo III – Poder Judiciário (art. 43 ao 48)

Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça (art. 49 ao 56)
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Seção I - Da Assembleia Legislativa 

A Assembleia Legislativa reunir-se-á anualmente, em Sessão Ordinária, na Capital do Estado, 
independente de convocação, de 1º de fevereiro a 8 de julho, e de 1º de agosto a 30 de 
dezembro. 

A Assembleia Legislativa poderá ser convocada extraordinariamente: 

✓ I - por seu Presidente, quando ocorrer intervenção em Município, e para o compromisso e a posse 
de Governador e Vice-Governador do Estado; 

✓ II - pelo Governador do Estado, ou pelo Presidente da Assembleia, mediante requerimento 
aprovado pela maioria dos Deputados Estaduais, em caso de urgência ou de interesse público 
relevante. 

Observação: Na Sessão Legislativa Extraordinária a Assembleia somente deliberará sobre a matéria para a 
qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação. 

Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa 

As disposições dos artigos 19 e 20 elencam as competências e atribuições da Assembleia Legislativa, devendo 
ser feita uma leitura atenciosa. 

Seção III - Dos Deputados 

Art. 21. O Deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos.  

§ 1º. Desde a expedição do diploma, o Deputado não poderá ser preso, salvo em flagrante de 
crime inafiançável, nem processado crimininalmente, sem prévia licença da Assembleia 
Legislativa.  

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

Poder 
Legislativo

Da Assembleia Legislativa (art. 14 ao 18)

Das atribuições da Assembleia Legislativa (art. 19 e 20)

Dos Deputados (art. 21 ao 24)

Do Processo Legislativo (art. 25 ao 31)

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (art. 32 ao 36)
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§ 3º. No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de vinte e 
quatro horas, à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto secreto da maioria de seus 
membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa.  

§ 4º. O Deputado será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça. 

§ 5º. O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas 
em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou dele receberem 
informações.  

§ 6º. A incorporação às Forças Armadas de Deputado, ainda que militar, mesmo em tempo de 
guerra, dependerá de licença da Assembleia Legislativa.  

§ 7º. As imunidades de Deputado subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser 
suspensas, mediante o voto de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa, nos casos 
de atos praticados fora do recinto da Assembleia que sejam incompatíveis com a execução da 
medida. 

 

A seguir, o art. 23 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 e alteramos a ordem das informações 
a fim de que o agrupamento fique mais claro. Vejamos: 

O Deputado 
não pode:

I – desde a 
expedição do 

diploma:

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

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

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

indicadas na alínea anterior;

II – desde a 
posse:

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

público, ou nela exercer função remunerada;

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

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

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.



 

 

 

 

 

11 
35 

 

PERDERÁ O MANDATO O DEPUTADO: FORMA DA PERDA: 

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

A perda do mandato será decidida pelo Poder 
Legislativo por voto secreto e maioria absoluta, 

mediante provocação da Mesa ou de partido 
político, representado na Assembléia Legislativa, 

assegurada ampla defesa ao interessado. 

II – cujo procedimento for declarado 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 reuniões ordinárias, 
salvo licença ou missão autorizada pela Assembleia 
Legislativa; 

A perda será declarada, de ofício, pela Mesa ou 
mediante provocação de qualquer dos seus 
membros, ou de partido político com representação 
na Assembleia Legislativa, assegurada ampla 
defesa. 

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

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

De outro lado, o art. 24 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos:  

 

Na hipótese do inciso I, o deputado poderá optar pelo subsídio a que tem direito em razão do mandato. 

Seção IV - Do Processo Legislativo 

O PROCESSO LEGISLATIVO COMPREENDE A ELABORAÇÃO DE: 

I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos; 
VII - resoluções. 

Não perderá 
o mandato o 
Deputado:

I – investido em cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 
de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de 

missão diplomática temporária;

II – licenciado por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias 

por sessão legislativa.
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➔ Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis. 

 

✓ A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou estado de sítio.  

✓ A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em 
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.  

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

✓ 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 do Estado, ao 
Procurador-Geral de Justiça, aos Cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição 
Federal e nesta Constituição. 

SÃO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO AS LEIS QUE: 

I - fixem ou modifiquem o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de 
sua remuneração; 
b) organização administrativa, matéria orçamentária e serviços públicos; 
c) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria 
de civis, reforma e transferência de militares para a reserva; 
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública atendidas às normas da União; 
e) organização da Procuradoria-Geral do Estado; 
f) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgão da administração pública. 

Art. 26. 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 sessenta por cento das Câmaras 
Municipais, manifestando-se, cada uma delas, 

pela maioria dos seus membros.
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A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto 
de lei, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído em pelo 
menos cinco Municípios, com percentual mínimo de três décimos dos eleitores de cada 
Município-subscritor. 

 

(FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007 - PGE/TO - Procurador) 
A Constituição do Estado do Tocantins poderá ser emendada: 

a) por proposta da maioria dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, de 
sessenta por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de seus 
membros 

b) por proposta de um terço no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do 
Estado, de sessenta por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
absoluta de seus membros 

c) por proposta de dois terços no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do 
Estado, de cinquenta e um por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela 
maioria de seus membros 

d) por proposta de um terço no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do 
Estado, de sessenta por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
de seus membros 

e) por proposta de dois terços no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do 
Estado, de sessenta por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
de seus membros 

Comentários 

Gabarito: D 
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Art. 26. 

Seção V - Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e de 
suas entidades das administrações direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmaras 
Municipais, respectivamente, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

➔ O controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 

A competência do Tribunal de Contas encontra-se prevista no artigo 33. 

CAPÍTULO II - DO PODER EXECUTIVO 

O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de 
Estado. 

As regras sobre a eleição do Governador e do Vice-Governador estão contidas no art. 38. Já as disposições 
sobre a posse constam no art. 39. Por conseguinte, as atribuições do Governador encontram-se elencadas 
no dispositivo 40. Sugerimos uma rápida leitura dos mesmos.  

Art. 41. São crimes de responsabilidade os atos do Governador do Estado que atentem contra 
as Constituições Federal e Estadual e, especialmente, contra:  

I - a existência da União; 

 II - o livre exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos poderes 
constitucionais dos Municípios;  

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

IV - a segurança do Estado;  

V - a probidade da administração;  

VI - a lei orçamentária;  

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.  

VIII – descumprimento dos §§ 10, 11 e 16 do art. 81 da Constituição Estadual. 

O Governador do Estado ficará suspenso de suas funções:  
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No que tange às responsabilidades do Governador, é fundamental que você conheça o teor do julgado da 
ADI 5.540 e da súmula vinculante 46: 

 

Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ receba 
denúncia ou queixa e instaure ação penal contra Governador de Estado, por crime comum. 

Vale ressaltar que se a Constituição Estadual exigir autorização da ALE para que o Governador 
seja processado criminalmente, essa previsão é considerada inconstitucional. 

Assim, é vedado às unidades federativas instituir normas que condicionem a instauração de ação 
penal contra Governador por crime comum à previa autorização da Casa Legislativa. 

Se o STJ receber a denúncia ou queixa-crime contra o Governador, ele não ficará 
automaticamente suspenso de suas funções. Cabe ao STJ dispor, fundamentadamente, sobre a 
aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. 

STF. Plenário ADI 5540/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/5/2017 (Info 863). 

STF. Plenário ADI 4764/AC ADI 4797/MT e ADI 4798/PI, Rel. Min. Celso de Mello, red. p/ o ac. 
Min. Roberto Barroso, julgados em 4/5/2017 (Info 863). 

Súmula Vinculante 46: 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 (STJ) dispor fundamentadamente sobre a 
aplicação de medidas cautelares penais, inclusive o afastamento do cargo. 

STF. Plenário ADI 4777/BA ADI 4674/RS ADI 4362/DF, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão 
Min. Roberto Barroso, julgado em 9/8/2017 (Info 872). 

Por fim, a disposição sobre os Secretários de Estado está contida no art. 42. 

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal 
de Justiça;

II - nos crimes de responsabilidade, após a instrução do processo pela Assembleia Legislativa.
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CAPÍTULO III - DO PODER JUDICIÁRIO 

São órgãos do Poder Judiciário: 

 

São garantias da magistratura:  

✓ I - vitaliciedade que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo 
a perda do cargo, nesse período, de deliberação do Tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos 
demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;  

✓ II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma desta Constituição;  
✓ III - irredutibilidade do subsídio, observando, quanto à sua fixação, os limites, os critérios de 

finalidade, universalidade e progressividade tributários, bem como outras limitações definidas na 
Constituição Federal; 

 

Ao magistrado é vedado: 
 I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;  
II - dedicar-se à atividade político-partidária;  
III - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. 

A leitura a respeito do Tribunal de Justiça é obrigatória, especificamente nos artigos 47 e 48. 

I - Tribunal de Justiça;

II - Justiça Militar;

III - Juízes de Direito e Juízes Substitutos;

IV - Juizados Especiais;

V - Justiça de Paz.

VI – Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).



 

 

 

 

 

17 
35 

CAPÍTULO IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À ADMINISTRAÇÃO DA 
JUSTIÇA  

Vamos relembrar quais são as funções essenciais à Justiça no âmbito estadual? 

 

Recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos. Todavia, vamos discorrer sobre as 
disposições da Procuradoria-Geral do Estado. 

A Procuradoria-Geral do Estado, vinculada ao Poder Executivo, ao qual presta as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico, é a instituição que, diretamente ou através de órgão 
vinculado, representa o Estado, judicial e extrajudicialmente, nas questões patrimoniais e nos 
termos de lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento. 

A Procuradoria-Geral do Estado tem como chefe o Procurador-Geral do Estado, nomeado livremente pelo 
Governador, desde que integre a carreira de Procurador do Estado, apresente idade superior a 35 anos, 
conserve notável saber jurídico e reputação ilibada. 

➔ O quadro de pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, constituir-se-á de cargos de Procuradores do 
Estado, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e 
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as suas fases, aos quais 
caberá a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado. 

 

Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação do Estado cabe à 
Procuradoria-Geral do Estado, observado o disposto em lei 

Funções Essenciais à 
Justiça

Ministério Público (artS. 49 e 50)

Procuradoria-Geral do Estado (art. 51)

Defensoria Pública (arts. 52 e 54)

Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa (art.  55)
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Aos Procuradores do Estado é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante 
avaliação de desempenho perante o órgão próprio, após relatório circunstanciado da corregedoria. 

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E TERRITORIAL DOS 

MUNICÍPIOS 

CAPÍTULO I - DAS LEIS ORGÂNICAS DOS MUNICÍPIOS 

O território do Estado do Tocantins se divide em Municípios dotados de personalidade jurídica 
de direito público interno, regidos por Lei Orgânica, elaborada e aprovada nos termos da 
Constituição Federal. 

A competência dos municípios encontra-se prevista no artigo 58. 

 

Os Vereadores são invioláveis, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, por 
suas opiniões, palavras e votos, aplicadas, neste caso, as regras contidas nesta Constituição 
para os Deputados Estaduais. Ademais, os Vereadores serão submetidos a julgamento perante 
o Juízo de Direito. 

Art. 63. O Poder Executivo do Município é exercido pelo Prefeito.  

§ 1º. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos pelo voto direto, universal e secreto, numa só 
chapa, dentre cidadãos maiores de vinte e um anos, observadas as condições de elegibilidade, 
a legislação eleitoral e os demais dispositivos previstos na Constituição Federal.  

§ 2º. Será considerado eleito Prefeito e com ele o Vice-Prefeito registrado, o que obtiver a 
maioria simples de votos, não computados os em branco e os nulos. Nos Municípios com mais 
de duzentos mil eleitores, observar-se-ão as mesmas regras para a eleição de Governador do 
Estado.  

§ 3º. Poderá o Vice-Prefeito, sem perda do mandato, exercer cargo ou função de confiança 
municipal, estadual ou federal.  

§ 4º. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse, em sessão da Câmara Municipal, no dia 1º de 
janeiro do ano subsequente ao da eleição, prestando o compromisso de manter, defender as 
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Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, promover o 
bem geral, sustentar a união, a integridade e o desenvolvimento do Município.  

§ 5º. Será declarado vago pela Câmara o cargo, se o Prefeito não o assumir nos dez primeiros 
dias da data fixada para a posse, salvo força maior.  

§ 6º. Substituirá o Prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-
Prefeito. § 7º. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou de vacância dos 
respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício do Poder Executivo o 
Presidente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal. 41  

§ 8º. Aplicam-se, no caso de vacância dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, as mesmas 
regras previstas nesta Constituição para Governador e Vice-Governador do Estado, com a 
eleição se processando através da Câmara Municipal, se a vaga ocorrer nos dois últimos anos.  

Art. 64. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão ausentar-se do Município, sem licença da 
Câmara Municipal, por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo. 

 § 1º. Perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou função na administração 
pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, observadas as 
normas da Constituição Federal.  

§ 2º. São crimes de responsabilidade do Prefeito os previstos nesta Constituição para o 
Governador do Estado, além dos definidos em lei federal.  

§ 3º. Ao processo de perda do mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito, aplicam-se, no que 
couber, as regras constantes desta Constituição, aplicáveis ao Governador do Estado.  

Art. 65 . A representação judicial e extrajudicial do Município compete ao Prefeito municipal. 
Parágrafo único. As regras das competências privativas pertinentes ao Governador do Estado, 
previstas nesta Constituição, no que couber, são aplicáveis ao Prefeito municipal. 

O Estado não intervirá no Município, exceto quando: 
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No caso do inciso IV, deste artigo, dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa, o 
decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao 
restabelecimento da normalidade. 

 

(COPESE - UFT - 2016 - Prefeitura de Palmas - TO - Procurador Municipal) Considerando o 
estabelecido na Constituição do Estado do Tocantins, analise as afirmativas a seguir. 

I. O orçamento anual dos Municípios deverá prever a aplicação de pelo menos vinte e cinco por cento 
da receita tributária municipal, incluindo a proveniente de transferências na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino, preferencialmente no pré-escolar e fundamental. 

II. Para a obtenção de seus objetivos, os Municípios poderão organizar-se em consórcios, cooperativas 
ou associações, mediante aprovação de suas Câmaras Municipais, por proposta dos respectivos 
Prefeitos. Poderão, igualmente, celebrar convênios, acordos e outros ajustes com a União, os Estados, 
o Distrito Federal, outros Municípios e suas entidades da administração direta, indireta ou fundacional, 
para realização de suas atividades próprias. 

III. Os Municípios organizarão e manterão suas guardas municipais para proteger os bens e serviços do 
município, vedada a dissolvição da corporação ou a suspensão de suas atividades. 

IV. A representação judicial e extrajudicial do Município compete ao Prefeito municipal. 

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

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

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

IV - o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de 
princípios indicados nesta Constituição, ou para garantir a execução de lei, de ordem ou de 
decisão judicial.
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Indique a alternativa CORRETA. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

Comentários 

Gabarito: C 

I: art. 58, §1º. 

II: art. 58, §3º. 

III: art. 59, II. 

IV: art. 65. 

CAPÍTULO II - DA CRIAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E 
DESMEMBRAMENTO 

A criação, incorporação, fusão e o desmembramento de Município far-se-ão por lei estadual, com 
observância dos requisitos previstos no § 4º do art. 18 da Constituição Federal e na forma de lei 
complementar federal. 

CAPÍTULO III - DA LIMITAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E OUTRAS 
DESPESAS 

Art. 67-B. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos 
vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes 

percentuais, em relação ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 

5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício 
anterior: 

I - 8% para Municípios com população de até cem mil habitantes; 

II - 7% para Municípios com população entre cem mil e um e trezentos mil habitantes; 

III - 6% para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes; 
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IV - 5% para Municípios com população acima de quinhentos mil habitantes. 

 

A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com a folha de pagamento, 
incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

TÍTULO IV - DA TRIBUTAÇÃO, DAS FINANÇAS E DO 

ORÇAMENTO 

CAPÍTULO I - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ESTADUAL 

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, aplicam-se ao Estado e aos 
Municípios as vedações ao poder de tributar, previstas no art. 150 da Constituição Federal. O 
Estado e os Municípios, visando ao desenvolvimento regional, municipal ou setorial, poderão 
instituir incentivos que compreenderão isenções, reduções ou diferimento temporário de 
tributos estaduais ou municipais para pessoas físicas ou jurídicas 

É vedado ao Estado:  

✓ I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o seu território ou que implique distinção ou 
preferência em relação a Municípios, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos 
fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre diferentes 
regiões do Estado;  

✓ II - instituir isenções de tributos da competência dos Municípios. 

 

É vedado ao Estado e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de 
qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.  
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CAPÍTULO II - DAS FINANÇAS 

Lei complementar disporá sobre finanças públicas, observados os princípios da Constituição 
Federal. 

Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  

✓ I - o plano plurianual;  
✓ II - as diretrizes orçamentárias;  

Art. 71. 
Compete ao 

Estado 
instituir e 

cobrar:

I - imposto sobre:

a) transmissão causa mortis e doação de quaisquer 
bens ou direitos;

b) operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem 

no exterior;

c) propriedade de veículos automotores;

II - adicional de até cinco 
por cento do que for pago 

à União por pessoas 
físicas ou jurídicas 

domiciliadas no Estado, 
incidente sobre lucros, 

ganhos e rendimentos de 
capital, a título do 

imposto previsto no 
art.153, III, da 

Constituição Federal.

Compete aos 
Municípios instituir 

imposto sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou cessão física, e 
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia bem 

como cessão de direitos à sua aquisição;

IV - serviços de qualquer natureza não compreendidos no 
art. 155, I, "b", da Constituição Federal, definidos em lei 

complementar.
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✓ III - os orçamentos anuais. 
➔ Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 

aos créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, quando do Estado, e pela 
Câmara Municipal, quando do Município. 

Art. 84. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda 
Estadual ou pela Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na 
ordem 52 cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 
adicionais abertos para este fim.  

§ 1º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público, de dotação 
necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados 
até 1º de julho, data em que terão atualizados os seus valores, fazendo-se o pagamento até o 
final do exercício seguinte.  

§ 2º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, 
recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao Presidente do 
Tribunal de Justiça determinar o pagamento, segundo a possibilidade dos depósitos, e 
autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterimento de seu 
direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito 

TÍTULOS V AO XIV 

Sobre os títulos a seguir, é importante que você faça uma leitura atenta desses dispositivos. 
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(CONSULPLAN - 2013 - PM-TO - Soldado da Polícia Militar) De acordo com a Constituição do Estado 
do Tocantins, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelos seguintes 
órgãos estaduais 

a) Polícia Civil e Polícia Militar. 

b) Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. 

c) Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. 

d) Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Sistema Penitenciário. 

Comentários 

TÍTULO V - Da Atuação do Estado no Processo de Desenvolvimento Econômico (arts. 87 ao 
98)

TÍTULO VI - Dos Sistemas de Distribuição de Rendas e Equilíbrio Social (art. 99)

TÍTULO VII - Da Disciplina Urbanística e Agrária, Habitação e Obras Públicas (arts. 100 ao 
107)

TÍTULO VIII - Do Sistema de Defesa das Minorias e Proteção de Associações (art. 108)

TÍTULO IX - Da Defesa do Cidadão e do Sistema de Proteção ao Consumidor (art. 109)

TÍTULO X - Da Proteção ao Meio Ambiente (arts. 110 ao 113)

TÍTULO XI - Da Segurança da Sociedade e do Sistema Penitenciário (arts. 114 ao 119)

TÍTULO XII - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária (art. 120)

TÍTULO XIII - Dos Direitos e da Proteção à Infância,  à Mulher e à Velhice (arts. 121 e 122)

TÍTULO XIV - Da Educação, Cultura, Saúde, Ciência e Tecnologia (arts. 123 ao 153)
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Gabarito: C 

Art. 114. 

TÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

As disposições gerais vão do art. 154 ao 162. Recomendamos que você faça uma leitura atenta 
dos mesmos.  

TÍTULO XVI - ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITÓRIAS 

 

Há 26 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 
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Grande abraço! 

Igor Maciel 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (COPESE - UFT - 2016 - Prefeitura de Palmas - TO - Procurador Municipal) Analise as afirmativas a 
seguir. Considerando o estabelecido na Constituição Estadual, são princípios fundamentais do Estado do 
Tocantins. 

I. Assegurar ao cidadão o exercício de mecanismos de controle da legalidade e legitimidade dos atos do Poder 
Público, bem como a eficácia dos seus serviços. 

II. Fomentar o pluralismo político como meio de promover a democracia participativa. 

III. Preservar os valores e a cultura dos grupamentos étnicos. 

IV. Promover a regionalização das ações administrativas para que haja o equilíbrio do desenvolvimento 
estadual e nacional, reduzindo as desigualdades sociais. 

Indique a alternativa CORRETA. 

a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

Comentários 

Gabarito: A 

Art. 2º. 

2. (FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007 - PGE/TO - 
Procurador) A Constituição do Estado do Tocantins estabelece que o servidor público civil estável só 
perderá o cargo na(s) seguinte(s) hipótese(s): 

a) mediante processo administrativo sumário 

b) em cumprimento de decisão judicial passível de recurso 

c) mediante procedimento de avaliação unilateral da autoridade competente 

d) através de procedimento administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa 

e) para reduzir despesas e aumentar investimentos sociais 

Comentários 

Gabarito: D 
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Art. 12. §1º. 

3. (FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007 - PGE/TO - 
Procurador) A Constituição do Estado do Tocantins poderá ser emendada: 

a) por proposta da maioria dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, de sessenta 
por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de seus membros 

b) por proposta de um terço no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, 
de sessenta por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de 
seus membros 

c) por proposta de dois terços no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, 
de cinquenta e um por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de 
seus membros 

d) por proposta de um terço no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, 
de sessenta por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de seus 
membros 

e) por proposta de dois terços no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, 
de sessenta por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de seus 
membros 

Comentários 

Gabarito: D 

Art. 26. 

4. (COPESE - UFT - 2016 - Prefeitura de Palmas - TO - Procurador Municipal) Considerando o 
estabelecido na Constituição do Estado do Tocantins, analise as afirmativas a seguir. 

I. O orçamento anual dos Municípios deverá prever a aplicação de pelo menos vinte e cinco por cento da 
receita tributária municipal, incluindo a proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento 
do ensino, preferencialmente no pré-escolar e fundamental. 

II. Para a obtenção de seus objetivos, os Municípios poderão organizar-se em consórcios, cooperativas ou 
associações, mediante aprovação de suas Câmaras Municipais, por proposta dos respectivos Prefeitos. 
Poderão, igualmente, celebrar convênios, acordos e outros ajustes com a União, os Estados, o Distrito 
Federal, outros Municípios e suas entidades da administração direta, indireta ou fundacional, para realização 
de suas atividades próprias. 

III. Os Municípios organizarão e manterão suas guardas municipais para proteger os bens e serviços do 
município, vedada a dissolvição da corporação ou a suspensão de suas atividades. 

IV. A representação judicial e extrajudicial do Município compete ao Prefeito municipal. 

Indique a alternativa CORRETA. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
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c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

Comentários 

Gabarito: C 

I: art. 58, §1º. 

II: art. 58, §3º. 

III: art. 59, II. 

IV: art. 65. 

5. (CONSULPLAN - 2013 - PM-TO - Soldado da Polícia Militar) De acordo com a Constituição do Estado 
do Tocantins, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelos seguintes órgãos 
estaduais 

a) Polícia Civil e Polícia Militar. 

b) Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. 

c) Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. 

d) Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Sistema Penitenciário. 

Comentários 

Gabarito: C 

Art. 114. 

6. Considerando as disposições da Constituição do Estado de Tocantins, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Compete ao Estado decretar intervenção nos Municípios. 

b) Compete ao Estado dispor sobre os serviços funerários e os cemitérios, administrando aqueles que forem 
públicos, fiscalizando aqueles explorados por particulares mediante concessão pública, bem como os 
pertencentes às entidades privadas; 

c) Compete ao Município adquirir bens para integrarem o patrimônio municipal, inclusive, através de 
desapropriação por necessidade ou por utilidade pública, ou por interesse social, nos termos da legislação 
federal, bem como administrá-los. 

d) Compete ao Município prover de instalações adequadas a Câmara Municipal para o exercício das 
atividades de seus membros e o funcionamento de seus serviços, atendendo à peculiaridade local; 

Comentários 



 

 

 

 

 

30 
35 

Alternativa A correta, conforme o art. 6º, IV. 

Alternativa B incorreta, com base no art. 58, IX. 

Alternativa C correta, em razão do art. 58, VIII. 

Alternativa D correta, nos termos do art. 58, X. 

7. Questão inédita – Proposta pelo Professor). Considerando as disposições da Constituição do Estado 
de Tocantins, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O Deputado não poderá desde a expedição do diploma aceitar ou exercer cargo, função ou emprego 
remunerado, inclusive de que seja demissível ad nutum, nas entidades de direito público, autarquia, empresa 
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 

b) O Deputado não poderá desde a posse 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. 

c) O Deputado não poderá desde a posse firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 

d) O Deputado não poderá desde a posse ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme o art. 22, I, b. 

Alternativa B correta, com base no art. 22, II, a. 

Alternativa C incorreta, em razão do art. 22, I, a. 

Alternativa D correta, nos termos do art. 22, II, d. 

8. Considerando as disposições da Constituição do Estado de Tocantins, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) O Estado intervirá no Município quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por um ano, a 
dívida fundada. 

b) O Estado intervirá no Município quando não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. 

c) O Estado intervirá no Município quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

d) O Estado intervirá no Município quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para 
assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para garantir a execução de lei, 
de ordem ou de decisão judicial. 

Comentários 
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Alternativa A incorreta, conforme o art. 66, I. 

Alternativa B correta, com base no art. 66, II. 

Alternativa C correta, em razão do art. 66, III. 

Alternativa D correta, nos termos do art. 66, IV. 

9. Considerando as disposições da Constituição do Estado de Tocantins, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) A Procuradoria-Geral do Estado, vinculada ao Poder Executivo, ao qual presta as atividades de consultoria 
e assessoramento jurídico, é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa o 
Estado, judicial e extrajudicialmente, nas questões patrimoniais e nos termos de lei complementar que 
dispuser sobre sua organização e funcionamento. 

b) A Procuradoria-Geral do Estado tem como chefe o Procurador-Geral do Estado, nomeado livremente pelo 
Governador, desde que integre a carreira de Procurador do Estado, apresente idade superior a 30 anos, 
conserve notável saber jurídico e reputação ilibada. 

c) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação do Estado cabe à Procuradoria-Geral 
do Estado, observado o disposto em lei. 

d) Aos Procuradores do Estado é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante 
avaliação de desempenho perante o órgão próprio, após relatório circunstanciado da corregedoria. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme o art. 51, caput. 

Alternativa B incorreta, com base no art. 51, §1º. 

Alternativa C correta, em razão do art. 51, §3º. 

Alternativa D correta, nos termos do art. 51, §4º. 

10. Considerando as disposições da Constituição do Estado de Tocantins, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 
créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, quando do Estado, e pela Câmara 
Municipal, quando do Município. 

b) Os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou pela Municipal, em virtude de sentença judiciária, 
inclusive os créditos de natureza alimentícia, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

c) É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público, de dotação necessária ao 
pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, data em que 
terão atualizados os seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. 
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d) A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educação, saúde, cultura, 
esporte, pesquisa científica e tecnológica 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme o art. 81, caput. 

Alternativa B incorreta, com base no art. 84, caput. 

Alternativa C correta, em razão do art. 84, §1º. 

Alternativa D correta, nos termos do art. 86. 

LISTA DE QUESTÕES 

1. (COPESE - UFT - 2016 - Prefeitura de Palmas - TO - Procurador Municipal) Analise as afirmativas a 
seguir. Considerando o estabelecido na Constituição Estadual, são princípios fundamentais do Estado do 
Tocantins. 

I. Assegurar ao cidadão o exercício de mecanismos de controle da legalidade e legitimidade dos atos do Poder 
Público, bem como a eficácia dos seus serviços. 

II. Fomentar o pluralismo político como meio de promover a democracia participativa. 

III. Preservar os valores e a cultura dos grupamentos étnicos. 

IV. Promover a regionalização das ações administrativas para que haja o equilíbrio do desenvolvimento 
estadual e nacional, reduzindo as desigualdades sociais. 

Indique a alternativa CORRETA. 

a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

2. (FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007 - PGE/TO - 
Procurador) A Constituição do Estado do Tocantins estabelece que o servidor público civil estável só 
perderá o cargo na(s) seguinte(s) hipótese(s): 

a) mediante processo administrativo sumário 

b) em cumprimento de decisão judicial passível de recurso 

c) mediante procedimento de avaliação unilateral da autoridade competente 

d) através de procedimento administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa 

e) para reduzir despesas e aumentar investimentos sociais 

3. (FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (FUNRIO) - 2007 - PGE/TO - 
Procurador) A Constituição do Estado do Tocantins poderá ser emendada: 
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a) por proposta da maioria dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, de sessenta 
por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de seus membros 

b) por proposta de um terço no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, 
de sessenta por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de 
seus membros 

c) por proposta de dois terços no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, 
de cinquenta e um por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de 
seus membros 

d) por proposta de um terço no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, 
de sessenta por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de seus 
membros 

e) por proposta de dois terços no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, 
de sessenta por cento das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria de seus 
membros 

4. (COPESE - UFT - 2016 - Prefeitura de Palmas - TO - Procurador Municipal) Considerando o 
estabelecido na Constituição do Estado do Tocantins, analise as afirmativas a seguir. 

I. O orçamento anual dos Municípios deverá prever a aplicação de pelo menos vinte e cinco por cento da 
receita tributária municipal, incluindo a proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento 
do ensino, preferencialmente no pré-escolar e fundamental. 

II. Para a obtenção de seus objetivos, os Municípios poderão organizar-se em consórcios, cooperativas ou 
associações, mediante aprovação de suas Câmaras Municipais, por proposta dos respectivos Prefeitos. 
Poderão, igualmente, celebrar convênios, acordos e outros ajustes com a União, os Estados, o Distrito 
Federal, outros Municípios e suas entidades da administração direta, indireta ou fundacional, para realização 
de suas atividades próprias. 

III. Os Municípios organizarão e manterão suas guardas municipais para proteger os bens e serviços do 
município, vedada a dissolvição da corporação ou a suspensão de suas atividades. 

IV. A representação judicial e extrajudicial do Município compete ao Prefeito municipal. 

Indique a alternativa CORRETA. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

5. (CONSULPLAN - 2013 - PM-TO - Soldado da Polícia Militar) De acordo com a Constituição do Estado 
do Tocantins, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelos seguintes órgãos 
estaduais 

a) Polícia Civil e Polícia Militar. 

b) Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. 

c) Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. 
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d) Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Sistema Penitenciário. 

6. Considerando as disposições da Constituição do Estado de Tocantins, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Compete ao Estado decretar intervenção nos Municípios. 

b) Compete ao Estado dispor sobre os serviços funerários e os cemitérios, administrando aqueles que forem 
públicos, fiscalizando aqueles explorados por particulares mediante concessão pública, bem como os 
pertencentes às entidades privadas; 

c) Compete ao Município adquirir bens para integrarem o patrimônio municipal, inclusive, através de 
desapropriação por necessidade ou por utilidade pública, ou por interesse social, nos termos da legislação 
federal, bem como administrá-los. 

d) Compete ao Município prover de instalações adequadas a Câmara Municipal para o exercício das 
atividades de seus membros e o funcionamento de seus serviços, atendendo à peculiaridade local; 

7. Questão inédita – Proposta pelo Professor). Considerando as disposições da Constituição do Estado 
de Tocantins, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O Deputado não poderá desde a expedição do diploma aceitar ou exercer cargo, função ou emprego 
remunerado, inclusive de que seja demissível ad nutum, nas entidades de direito público, autarquia, empresa 
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 

b) O Deputado não poderá desde a posse 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. 

c) O Deputado não poderá desde a posse firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 

d) O Deputado não poderá desde a posse ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

8. Considerando as disposições da Constituição do Estado de Tocantins, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) O Estado intervirá no Município quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por um ano, a 
dívida fundada. 

b) O Estado intervirá no Município quando não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. 

c) O Estado intervirá no Município quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

d) O Estado intervirá no Município quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para 
assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para garantir a execução de lei, 
de ordem ou de decisão judicial. 

9. Considerando as disposições da Constituição do Estado de Tocantins, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) A Procuradoria-Geral do Estado, vinculada ao Poder Executivo, ao qual presta as atividades de consultoria 
e assessoramento jurídico, é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa o 
Estado, judicial e extrajudicialmente, nas questões patrimoniais e nos termos de lei complementar que 
dispuser sobre sua organização e funcionamento. 
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b) A Procuradoria-Geral do Estado tem como chefe o Procurador-Geral do Estado, nomeado livremente pelo 
Governador, desde que integre a carreira de Procurador do Estado, apresente idade superior a 30 anos, 
conserve notável saber jurídico e reputação ilibada. 

c) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação do Estado cabe à Procuradoria-Geral 
do Estado, observado o disposto em lei. 

d) Aos Procuradores do Estado é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante 
avaliação de desempenho perante o órgão próprio, após relatório circunstanciado da corregedoria. 

10. Considerando as disposições da Constituição do Estado de Tocantins, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 
créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, quando do Estado, e pela Câmara 
Municipal, quando do Município. 

b) Os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou pela Municipal, em virtude de sentença judiciária, 
inclusive os créditos de natureza alimentícia, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

c) É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público, de dotação necessária ao 
pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, data em que 
terão atualizados os seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. 

d) A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários em programas de educação, saúde, cultura, 
esporte, pesquisa científica e tecnológica 

GABARITO 

1. A 
2. D 
3. D 
4. C 
5. C 
6. B 
7. C 
8. A 
9. B 
10. B 
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