
EDITORIAL

A Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul 
chega ao seu número 77 com expressiva contribuição de Procuradores do 
Estado do Rio Grande do Sul. Os colegas se empenharam para escrever 
artigos nas mais diversas áreas do direito público.

A Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul Fernanda Figueira 
Tonetto contribui com um estudo comparativo entre as Procuradorias de 
Estado no Brasil e o Conselho de Estado Francês, trabalho que é fruto de 
seu período de estudos na França, em que atualmente cursa o programa de 
Doutorado em Direito da Sorbonne, com apoio da PGE/RS.

Os Procuradores Rodrigo Krieger Martins, Thiago Holanda González 
e Aretê dos Santos Vargas abordam temas na área do direito processual civil, 
a evidenciar a relevância da matéria para o dia-a-dia da Procuradoria do 
Estado. Rodrigo analisa a eficácia preclusiva da coisa julgada, Thiago escreve 
artigo sobre o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e 
Aretê estuda as ações coletivas passivas como estratégia para enfrentar as 
demandas de medicamentos.

Analisando os direitos do servidor público, o Procurador do Estado do 
Rio Grande do Sul Paulo Quaglia escreve sobre a possibilidade de manutenção 
das gratificações de direção, chefia e assessoramento, regularmente já 
incorporadas. 

A Revista conta também com dois artigos na área de controle da 
administração pública. Daniela Copetti Cravo, mestre e doutoranda em 
direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escreve sobre os 
princípios constitucionais como parâmetro de controle da administração. Já 
o advogado e mestrando em direito pela UFRGS André Silva Gomes analisa 
o papel de controle exercido pelo Tribunal de Contas.

Os temas abordados são de indiscutível atualidade e utilidade para o 
exercício da advocacia pública, de modo que desejo uma proveitosa leitura 
da Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul.
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