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EDITAL Nº 17/2012 

 
13º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL 
 
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições, torna 
público o presente Edital, para: 
 

1. DEFERIR os pedidos de reconsideração nº 17821022728-0, nº 17821022735-
8, nº 17821022791-7, nº 17821022729-0, nº 17821022753-4 e nº 
17821022758-4, das notas da prova escrita da Fase Definitiva, nos termos 
das manifestações da Banca Examinadora, disponíveis nos sítios da 
Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.rs.gov.br) e da Fundatec 
(www.fundatec.org.br), a partir das 10 horas do dia 23 de julho de 2012. 
 

2. INDEFERIR os demais pedidos de reconsideração das notas da prova escrita 
da Fase Definitiva, nos termos das manifestações da Banca Examinadora, 
disponíveis nos sítios da Procuradoria-Geral do Estado e da Fundatec, a partir 
das 10 horas do dia 23 de julho de 2012. 
 

3. DIVULGAR as notas da prova escrita da Fase Definitiva, após a apreciação 
dos pedidos de reconsideração, identificadas pelos números de inscrição dos 
candidatos, as quais estarão disponíveis nos sítios da Procuradoria-Geral do 
Estado e da Fundatec, a partir das 10 horas do dia 23 de julho de 2012, 
considerando-se aptos a prestarem as provas orais os candidatos que 
obtiveram nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, conforme item 37.3 
do Edital de Abertura do certame. 

 
4. INFORMAR que as provas dos candidatos, após a análise dos pedidos de 

reconsideração pelos respectivos examinadores, estarão disponíveis na sede 
da Fundatec, a partir do dia 24 de julho de 2012. 

 
5. DIVULGAR a listagem dos candidatos aptos à realização das provas orais, 

disponível nos sítios da Procuradoria-Geral do Estado e da Fundatec, a partir 
das 10 horas do dia 23 de julho de 2012. 

 
6. CONVOCAR os candidatos aprovados na prova escrita da Fase Definitiva à 

realização das provas orais, que serão aplicadas nos dias 03, 04 e 05 de 
agosto de 2012 (sexta-feira, sábado e domingo), na Escola Superior da 
Magistratura, sita na Rua Celeste Gobbato, nº 229, Bairro Praia de Belas, 
Porto Alegre/RS, observado o seguinte: 

 
a) As provas orais serão aplicadas, no turno da manhã, das 8 às 12 horas, e, no 

turno da tarde, das 14 às 18 horas, podendo os horários de encerramento, 
caso necessário, ser estendidos. Os candidatos deverão se apresentar ao 
local das provas com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de 
documento de identidade em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto 
que permita o reconhecimento; 

 
b) Os portões serão fechados às 8 e às 14 horas. Não será admitido o 

ingresso de candidatos que se apresentarem após estes horários; 
 

c) O sorteio para a definição do dia e turno de arguição dos candidatos ocorrerá, 
em sessão pública, no dia 25 de julho de 2012, às 14h30min, na Sala do 
Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do 
Sul, sito na Av. Borges de Medeiros, nº 1.555, 19º andar, Bairro Centro, Porto 
Alegre/RS. 

 
d) As provas orais consistirão na arguição de conhecimentos jurídicos 

envolvendo matérias pertinentes às disciplinas de Direito Constitucional, 
Direito Administrativo, Direito Tributário e Processo Tributário e Direito 
Processual Civil, constantes de 40 (quarenta) pontos, sendo 10 (dez) pontos 
para cada disciplina, conforme programa anexo, que integra o presente Edital. 

 
e) Haverá 1 (um) examinador por disciplina, cada qual atuando em salas 

distintas. Os candidatos serão arguidos sobre as matérias relacionadas a 
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apenas 1 (um) ponto por disciplina. Os pontos serão sorteados nas salas de 
aplicação das provas, perante o candidato e o examinador respectivo, antes 
de iniciada a arguição. 

 
f) A arguição dos candidatos versará sobre conhecimento técnico acerca dos 

temas relacionados ao ponto sorteado, cumprindo ao examinador avaliar o 
domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem técnico-jurídica, 
a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação, o uso correto do 
vernáculo, a desinibição e a postura.  

 
g) Os candidatos permanecerão confinados enquanto aguardam a chamada 

para a arguição. Durante o confinamento, os candidatos poderão consultar 
livros e anotações, mas não será permitido o uso de telefone celular, fone 
de ouvido, agenda eletrônica, calculadora eletrônica, notebook, palmtop, 
tablet, MP3 ou superiores, rádio, receptor, gravador, caneta eletrônica, 
walkman, relógio com calculadora, ou quaisquer aparelhos eletrônicos e 
similares.  
 

h) A arguição em cada prova oral não excederá a 10 (dez) minutos, sendo 
vedada aos candidatos qualquer tipo de consulta durante a arguição. 

 
i) Cada examinador atribuirá o seu grau de avaliação, de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos, sendo considerados aprovados nas provas orais os candidatos que 
obtiverem um mínimo de 50 (cinquenta) pontos em cada uma delas e de 60 
(sessenta) pontos na média aritmética. 

 
j) As provas orais serão realizadas em sessões públicas e registradas em 

gravação de áudio e vídeo ou por qualquer outro meio que possibilite a 
posterior reprodução.  

 
k) Caberá pedido de reconsideração ao Procurador-Geral do Estado das notas 

das provas orais, no prazo fixado em Edital, não inferior a 5 (cinco) dias, em 
cuja fluência ficará assegurado aos candidatos acesso à gravação das suas 
provas, por meio de cópia fornecida somente aos candidatos, após 
identificação mediante apresentação de documento de identidade original com 
foto e assinatura de termo de recebimento. 

 
l) Não será permitido o acesso, às salas de provas, de candidatos ainda não 

submetidos à arguição. Não serão admitidas a gravação e a anotação, por 
qualquer meio, de questões relativas à prova oral, pelo público assistente e/ou 
pelos candidatos.  
 

m) Para segurança dos candidatos e do público assistente, bem como para 
garantia da lisura do concurso, a Fundatec poderá coletar impressões digitais 
e usar detector de metais. 

 
 
Porto Alegre, 20 de julho de 2012. 
 
 
 
 

Carlos Henrique Kaipper, 
Procurador-Geral do Estado. 

 
 
 

Euzébio Fernando Ruschel, 
Presidente da Comissão de Concurso. 

 
 
 
Registre-se e publique-se. 
 
 
Wagner da Silva Pereira, 
Diretor Adjunto do Departamento de Administração. 
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ANEXO AO EDITAL Nº 17/2012 

 
PROGRAMA DAS PROVAS ORAIS 

 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
1. Controle de constitucionalidade. Inconstitucionalidade formal e material. 
Inconstitucionalidade por ação e por omissão. Sistemas e métodos de controle de 
constitucionalidade. Sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. 
Interpretação das normas constitucionais. 
2. Jurisdição constitucional. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação direta 
de inconstitucionalidade genérica e por omissão. Lei nº 9.868/99. Arguição de 
descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 9.882/99. Súmula vinculante. Lei 
nº 11.417/06. Reclamação. Recurso extraordinário e repercussão geral. Lei nº 
11.418/06. 
3. Direitos e garantias fundamentais. Teoria dos direitos fundamentais. Regime 
constitucional dos direitos fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Ações 
Constitucionais: Habeas corpus. Mandado de Segurança individual e coletivo. 
Mandado de injunção. Habeas data. Ação Popular. Ação Civil Pública. Direitos 
sociais. Direitos difusos. 
4. Estado federal. União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios. 
Distribuição de competências. Intervenção federal e estadual. 
5. Administração Pública. Princípios constitucionais. Servidores públicos. 
6. Poder Judiciário. Funções, estrutura e competências. Estatuto da Magistratura. 
Garantias e vedações dos magistrados. Funções essenciais à justiça. 
7. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Estado de defesa e estado de 
sítio. Forças armadas. Segurança pública. 
8. Ordem econômica. Princípios. Intervenção no domínio econômico. Políticas 
urbana, agrícola e fundiária. Reforma agrária. 
9. Ordem social. Seguridade social. Educação, cultura e desporto. Ciência e 
tecnologia. Comunicação social. Meio ambiente. Família, criança, adolescente e 
idoso. Índios. 
10. Constituição Estadual. Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Administração pública estadual. Advocacia-Geral do Estado. 
 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
1. Entes administrativos. Administração Pública Direta e Indireta. Autarquia, 
Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Fundação pública e fundação 
instituída e mantida pelo Poder Público. Entidade subsidiária de pessoa jurídica da 
Administração Indireta. Sociedade controlada direta ou indiretamente pelo Poder 
Público. Pessoas jurídicas na Lei dos Consórcios Públicos - Lei nº 11.107/05. 
2. Agentes públicos. Agentes políticos. Servidores públicos. Empregados públicos. 
Funções públicas. Cargos em comissão. Lei Complementar Estadual nº 10.098/94: 
direitos e vantagens do servidor público estadual.  
3. Princípios básicos da atividade administrativa. Legalidade. Impessoalidade. 
Moralidade. Publicidade. Eficiência. Motivação. Razoabilidade. Proporcionalidade. 
Segurança jurídica e proteção da confiança. Contraditório e ampla defesa. 
4. Ato administrativo. Elementos e classificação. Atributos. Espécies. Existência, 
validade e eficácia. Mérito do ato administrativo. Extinção. Revogação, anulação, 
caducidade e cassação. 
5. Licitação. Modalidades. Tipos. Procedimento licitatório. Inexigibilidade e 
dispensa. Revogação e anulação. 
6. Contratos administrativos. Conceito, espécies e regime jurídico. Formalização. 
Alteração do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública e 
por acordo entre as partes. Execução e inexecução do contrato administrativo. 
Convênios administrativos. 
7. Serviço Público. Conceito e classificação. Centralização, descentralização e 
desconcentração de serviços públicos. Execução direta e indireta. Concessão, 
permissão e autorização de serviço público. Serviço adequado. Direitos e deveres 
do usuário de serviços públicos. Equilíbrio econômico e financeiro do contrato de 
concessão. Encargos do poder concedente e da concessionária. Leis n° 8.987/95 e 
nº 9.074/95. Parcerias Público-Privadas - Lei nº 11.079/04. Serviços Públicos pela 
via dos Consórcios Públicos – Lei nº 11.107/05. 
8. Intervenção do Estado na propriedade: limitações administrativas, requisição de 
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uso, servidão administrativa, tombamento, desapropriação. Conceitos. Requisitos.  
9. Intervenção do Estado no domínio econômico. Conceito e espécies. O Estado 
como regulador, planejador e controlador. Agências de regulação. O Estado na 
exploração da atividade econômica. 
10. Responsabilidade civil extracontratual do Estado. Responsabilidade civil 
extracontratual por ato legislativo. Responsabilidade civil extracontratual por ato 
jurisdicional. Responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública. 
Pressupostos. Responsabilidade por ato comissivo e por ato omissivo. Ação 
regressiva e denunciação à lide. Responsabilidade extracontratual das 
concessionárias de serviços públicos. 
 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO TRIBUTÁRIO 
 
1. Sistema tributário. Conceito e espécies de sistema jurídico. Sistema 
constitucional tributário: conceito e características. Direito Tributário: conceito, 
natureza, autonomia e princípios. Tributo: conceito, características, classificações e 
sua base constitucional. Finalidades da tributação. Espécies tributárias. Conceito. 
Características. Classificações. Distinções. Impostos. Impostos da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Taxas. Contribuição de melhoria. 
Empréstimos compulsórios. Contribuições especiais (sociais, de intervenção, de 
fiscalização profissional e para o custeio da iluminação pública). Competência 
tributária. Conceito. Características e regras de competência. Classificações. 
Conflitos. Capacidade tributária. Fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. 
2. Princípios tributários. Princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da 
proteção da confiança. Princípio da legalidade. Princípio da tipicidade. Princípio da 
isonomia. Princípio da capacidade contributiva. Princípio da progressividade. 
Princípio da seletividade. Princípio da irretroatividade. Princípio da anterioridade: 
ordinária e nonagesimal. Princípio da proibição de confisco. Princípio da liberdade 
de tráfego. Princípio da uniformidade geográfica. Princípio da isonômica tributação 
da renda nos títulos públicos e nos vencimentos. Princípio da proibição de isenção 
heterônoma. Princípio da não-discriminação tributária em razão da procedência ou 
do destino dos bens. Proporcionalidade e razoabilidade no Direito Tributário. 
Princípios específicos de determinados impostos. Princípios tributários decorrentes 
da ordem econômica. 
3. Imunidades tributárias. Conceito. Características. Efeitos. Classificações. 
Distinção com relação à isenção, à alíquota zero e à não-incidência. Imunidades 
previstas no inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal. Outras imunidades em 
relação aos impostos. Imunidades de taxas e de contribuições especiais. 
Imunidades e os deveres instrumentais (obrigações acessórias). 
4. Fontes do Direito Tributário. Fontes primárias e secundárias. Constituição 
Federal. Emenda constitucional. Lei complementar. Funções da lei complementar. 
Eficácia de lei complementar do Código Tributário Nacional. Lei complementar 
veiculadora de norma geral em matéria de legislação tributária. Lei ordinária. 
Medida provisória. Resolução do Senado Federal. Lei delegada. Decreto 
legislativo. Tratado e convenção internacional. Tratado como lei especial, primado 
do tratado, tratado e tributo estadual e municipal. Normas complementares.  
5. Obrigação tributária. Nascimento da obrigação tributária. Conceito. Natureza. 
Objeto. Espécies. Elementos da obrigação tributária. Hipótese de incidência. Fato 
gerador. Sujeitos da obrigação tributária: conceito e características. Sujeito ativo. 
Sujeito passivo: contribuinte e responsável, conceitos, classificações, espécies e 
domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Subsidiariedade e solidariedade. 
Denúncia espontânea.  
6. Crédito tributário. Conceito, natureza e constituição. Lançamento: conceito, ato e 
procedimento, natureza, modalidades, efeitos, revisão e sua caducidade. 
Lançamento e arbitramento. Suspensão da exigibilidade, extinção e exclusão do 
crédito: conceito, efeitos, causas, modalidades e espécies. Pagamento indevido. 
Restituição do indébito. Transferência do ônus econômico. 
7. Administração tributária. Fiscalização: poderes e limites. Direitos fundamentais 
dos contribuintes: sigilo bancário, livre exercício de atividade, liberdade de 
concorrência. Dívida Ativa. Conceito, características e espécies. Lei nº 4.320/64 e 
alterações. Inscrição. Requisitos. Certidão negativa e certidão positiva com efeito 
de negativa. Presunção de liquidez e de certeza. 
8. ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Serviço de Comunicação. 
O artigo 155 da Constituição Federal. A estrutura constitucional do imposto. A não-
cumulatividade do ICMS e sua extensão. Lei Estadual nº 8.820/89 e alterações: da 
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obrigação principal, da incidência, do sujeito passivo, do cálculo do imposto, da 
apuração e do pagamento do imposto, dos benefícios e incentivos fiscais, da 
substituição tributária. Lei Complementar nº 24/75. Decreto-Lei nº 406/68 e 
alterações. Lei Complementar nº 87/96 e alterações. Convênio CONFAZ ICM nº 
66/88.  
9. ITCD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. O artigo 155 da 
Constituição Federal e a estrutura constitucional do imposto. Lei Estadual nº 
8.821/89 e alterações. IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. 
O artigo 155 da Constituição Federal e a estrutura constitucional do imposto. Lei 
Estadual nº 8.115/85 e alterações. 
10. Execução fiscal. Lei nº 6.830/80 e alterações. Embargos do executado. 
Embargos à arrematação. Embargos à adjudicação. Garantias e privilégios do 
crédito tributário. Fraude à execução em se tratando de crédito tributário. 
Preferências. Defesa do contribuinte. Mandado de segurança. Ação declaratória. 
Ação anulatória. Ação de repetição do indébito. Ação de consignação em 
pagamento. Medida cautelar.  
 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
1. Tutela antecipada. Tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Tutela inibitória 
e tutela coercitiva. Técnicas de tutela. 
2. O litisconsórcio, a assistência e a assistência litisconsorcial: conceito, espécies, 
peculiaridades. A posição processual da pessoa de direito público no mandado de 
segurança e na ação popular e da entidade-matriz nas demandas das entidades da 
Administração Indireta. 
3. Intervenção de terceiros. Conceito de terceiro. Formas de intervenção segundo o 
direito processual vigente. Oportunidade. Eficácia da sentença. Peculiaridades. 
4. Competência. Conceito. Espécies. Modificação e perpetuação da competência. 
A competência nas demandas do Estado e das entidades da Administração Indireta 
estadual. Peculiaridades. Declaração de incompetência. Meios, procedimento e 
eficácia da decisão. 
5. Prova. Conceito e princípios gerais. Meios, produção e oportunidade. Ônus. 
Confissão e Fazenda Pública. 
6. Sentença e coisa julgada. Conceito e noções gerais. Requisitos de existência, 
validade e eficácia da sentença e decisões judiciais. Classificação das sentenças. 
Coisa julgada formal e material. Limites da coisa julgada material. A declaratória 
incidental como meio de estender os limites da coisa julgada material: conceito, 
casos, procedimento e efeitos. Peculiaridades. Desconstituição da coisa julgada: a 
ação rescisória. Casos. Juízo rescindente e rescisório. Eficácia da decisão. Ação 
anulatória (art. 486 do Código de Processo Civil). 
7. Recursos. Conceito e noções gerais. Pressupostos de admissibilidade e mérito. 
Espécies de recursos, peculiaridades e procedimentos. Reexame necessário. 
Correição parcial. Os incidentes de uniformização de jurisprudência e declaração 
de inconstitucionalidade. Efeitos dos recursos. Antecipação da tutela recursal e 
medidas cautelares nos tribunais. Recursos perante os Tribunais Superiores. 
Recursos especial e extraordinário. Peculiaridades. Repercussão geral. Recursos 
repetitivos. Pressupostos constitucionais, legais e jurisprudenciais de 
admissibilidade. O prequestionamento. Noção. Os embargos de declaração como 
meio de obtê-lo. 
8. Fase de liquidação de sentença. Espécies. Procedimentos. Cumprimento e 
Execução da sentença. Conceito e noções gerais. Espécies de títulos judiciais e 
peculiaridades dos procedimentos. Sentença penal condenatória e sentença 
arbitral. Obrigações de pagar, de fazer, não fazer e entrega de coisa. Obrigação de 
prestar declaração de vontade. Penhora e avaliação. Impugnação ao cumprimento 
da sentença. Noções gerais. Cabimento. Prazo. Efeitos. Procedimento. 
Julgamento. Recorribilidade. Execução contra a Fazenda Pública. Peculiaridades. 
Precatórios. 
9. Prestação de contas. Possessórias: manutenção, reintegração, interdito 
proibitório. Ação monitória. Usucapião de terras particulares. Embargos de 
terceiros. 
10. Ação de desapropriação. Ação popular. Ação civil pública e Ação coletiva. 
 


