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Olá Guerreiros, tudo bem?
Aqui é o Prof. e Delegado de Polícia Civil de SP, Paulo Bilynskyj, em nome dos professores do Estratégia
Concursos, escrevo para apresentar este Vade Mecum Estratégico para concursos da Polícia Militar.
Sabemos que a leitura da lei seca é uma etapa importantíssima na sua preparação e, por este motivo,
resolvemos poupar o seu tempo e compilar a legislação para Aluno-Oficial da Polícia Militar de São Paulo.
Evidentemente, enquanto não temos edital aberto, trabalharemos com o anterior.
Esperamos que você faça bom uso deste Vade Mecum Estratégico. Quando você estiver estudando as suas
aulas em vídeo ou em PDF, pode ser interessante fazer uma breve consulta aos dispositivos legais
mencionados pelo professor ou pelos exercícios. E, em algum momento dos seus estudos, vale a pena realizar
a leitura integral da norma.
Por fim, deixo o convite para que você conheça os nossos cursos completos em vídeo, livro digital (PDF) e
com acesso direto ao professor por meio do fórum de dúvidas. Acessando o link abaixo, você pode baixar as
aulas demonstrativas dos cursos e conhecer melhor o nosso trabalho. E, caso resolva adquirir, saiba que
você terá a nossa garantia de satisfação: caso não se adapte aos nossos cursos, basta solicitar seu o dinheiro
de volta nos primeiros 30 dias após a compra, e nós faremos o reembolso integral, mesmo que você já tenha
baixado alguns vídeos ou PDFs.

CURSOS COMPLETOS PARA A POLÍCIA MILITAR:
https://www.estrategiaconcursos.com.br
Bons estudos!
Prof. Paulo Bilynskyj

E-mail: pbilynskyj@gmail.com
Facebook: Paulo Bilynskyj
Instagram: @paulobilynskyj
Youtube: Projeto Policial
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NOÇÕES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - Garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE
1988.

IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios:

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais

I - Independência nacional;
II - Prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - Não-intervenção;
V - Igualdade entre os Estados;
VI - Defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

I - A soberania;

X - Concessão de asilo político.

II - A cidadania

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e cultural dos povos da
América Latina, visando à formação de uma comunidade
latino-americana de nações.

III - a dignidade da pessoa humana;
IV - Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - O pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição.
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

IX - Cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade;

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
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I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos desta Constituição;
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas
exigido prévio aviso à autoridade competente;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida,
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias;

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva;

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

XX - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de censura
ou licença;
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a hoa e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer;
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XXI - as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados
judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver
dano;
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família, não será objeto de
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de
financiar o seu desenvolvimento;
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XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos
herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurados:

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a plenitude de defesa;
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas
e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas
atividades desportivas;

b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico
das obras que criarem ou de que participarem aos criadores,
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e
associativas;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio temporário para sua utilização, bem como
proteção às criações industriais, à propriedade das marcas,
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico
e econômico do País;
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País
será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou
dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais
favorável a lei pessoal do "de cujus";
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor;
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada;
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d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal;
XL - A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se
omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático;
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do
patrimônio transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará,
entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
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e) suspensão ou interdição de direitos;

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública,
se esta não for intentada no prazo legal;

XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos
do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos,
de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do
apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física
e moral;
L - Às presidiárias serão asseguradas condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período de
amamentação;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado,
em caso de crime comum, praticado antes da naturalização,
ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime
político ou de opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem
o devido processo legal;
LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por
meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;
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LX - A lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse
social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à
família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais
o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência
da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis
por sua prisão ou por seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela
autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando
a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do
responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável
de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder;
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado
por:
a) partido político com representação no Congresso
Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos
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um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados;

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte.

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.

LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos
de dados de entidades governamentais ou de caráter
público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo
por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou
de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico
e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento
de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário,
assim como o que ficar preso além do tempo fixado na
sentença;

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal
Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
I - Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária
ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que
preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
II - Seguro-desemprego,
involuntário;

em caso

de desemprego

III - fundo de garantia do tempo de serviço;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na
forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas
data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da
cidadania.
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por

IV - Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado,
capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social,
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho;
VI - Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os
que percebem remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;
IX – Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
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X - Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime
sua retenção dolosa;
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão
da empresa, conforme definido em lei;
XII - salário-família pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do
empregador, sem excluir a indenização a que este está
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de
trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os
trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho;
a) (Revogada).
b) (Revogada).

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação
coletiva;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade,
cor ou estado civil;

XV - Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de
deficiência;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no
mínimo, em cinquenta por cento à do normal;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX - Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo
no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e préescolas;
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho;
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XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico
e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos;
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV,
VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI,
XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em
lei e observada a simplificação do cumprimento das
obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes
da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos
nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua
integração à previdência social.
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado
o seguinte:
I - A lei não poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a
intervenção na organização sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical,
em qualquer grau, representativa de categoria profissional
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ou econômica, na mesma base territorial, que será definida
pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não
podendo ser inferior à área de um Município;

CAPÍTULO III
DA NACIONALIDADE
Art. 12. São brasileiros:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas;
IV - A assembléia geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em
folha, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;
V - Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a
sindicato;
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas
organizações sindicais;

I - Natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que
de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço
de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da
República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe
brasileira, desde que sejam registrados em repartição
brasileira competente ou venham a residir na República
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;
II - Naturalizados:

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até
um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave
nos termos da lei.

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade
brasileira, exigidas aos originários de países de língua
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e
idoneidade moral;

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à
organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores,
atendidas as condições que a lei estabelecer.

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos
ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram
a nacionalidade brasileira.

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e
disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade.
§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas
da lei.
Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que
seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto
de discussão e deliberação.
Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é
assegurada a eleição de um representante destes com a
finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento
direto com os empregadores.
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§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País,
se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos
previstos nesta Constituição.
§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros
natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta
Constituição.
§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - De Presidente e Vice-Presidente da República;
II - De Presidente da Câmara dos Deputados;
III - de Presidente do Senado Federal;
IV - De Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - Da carreira diplomática;
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VI - De oficial das Forças Armadas.
VII - de Ministro de Estado da Defesa
§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro
que:

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e,
durante o período do serviço militar obrigatório, os
conscritos.
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - A nacionalidade brasileira;

I - Tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial,
em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

II - O pleno exercício dos direitos políticos;

II - Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

III - o alistamento eleitoral;

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei
estrangeira;

IV - O domicílio eleitoral na circunscrição;
V - A filiação partidária;

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao
brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição
para permanência em seu território ou para o exercício de
direitos civis;
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República
Federativa do Brasil.
§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a
bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
ter símbolos próprios.
CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS POLÍTICOS
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - Plebiscito;
II - Referendo;

VI - A idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da
República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado
e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado
e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver
sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único período subsequente.
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal
e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos
até seis meses antes do pleito.

III - iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - Obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - Facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o
cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo
grau ou por adoção, do Presidente da República, de
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de
Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis
meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes
condições:

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Cursos Completos para a Polícia Militar em:
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I - Se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se
da atividade;
II - Se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente,
no ato da diplomação, para a inatividade.

I - Caráter nacional;
II - Proibição de recebimento de recursos financeiros de
entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a
estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger
a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência
do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação,
instruída a ação com provas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se
temerária ou de manifesta má-fé.
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda
ou suspensão só se dará nos casos de:
I - Cancelamento da naturalização por sentença transitada
em julgado;
II - Incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos;
IV - Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

IV - Funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para
definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre
escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações
nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital
ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade
jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no
Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e
acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os
partidos políticos que alternativamente:
I - Obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no
mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos
em pelo menos um terço das unidades da Federação, com
um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada
uma delas; ou
II - Tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação.

V - Improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor
na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que
ocorra até um ano da data de sua vigência.
CAPÍTULO V
DOS PARTIDOS POLÍTICOS
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o
regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes
preceitos:
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§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de
organização paramilitar.
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos
previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e
facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido
que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada
para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e
de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.
TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
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Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição.
§ 1º Brasília é a Capital Federal.
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação,
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de
origem serão reguladas em lei complementar.
§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se
ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem
novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação
da população diretamente interessada, através de plebiscito,
e do Congresso Nacional, por lei complementar.

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos
marginais e as praias fluviais;
IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras,
excluídas, destas as que contenham a sede de Municípios,
exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade
ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;
V - Os recursos naturais da plataforma continental e da zona
econômica exclusiva;
VI - O mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período
determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma
da lei.
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou
suas 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 ou preferências entre si.
CAPÍTULO II
DA UNIÃO

IX - Os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X - As cavidades naturais subterrâneas e os sítios
arqueológicos e pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da
administração direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos
minerais no respectivo território, plataforma continental,
mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração.
§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura,
ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de
fronteira, é considerada fundamental para defesa do
território nacional, e sua ocupação e utilização serão
reguladas em lei.
Art. 21. Compete à União:

Art. 20. São bens da União:
I - Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a
ser atribuídos;

I - Manter relações com Estados estrangeiros e participar de
organizações internacionais;
II - Declarar a guerra e celebrar a paz;

II - As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras,
das fortificações e construções militares, das vias federais de
comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam
de limites com outros países, ou se estendam a território
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III - assegurar a defesa nacional;
IV - Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que
forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente;
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V - Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a
intervenção federal;

prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a
execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;

VI - Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material
bélico;

XV - Organizar e manter os serviços oficiais de estatística,
geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

VII - emitir moeda;

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de
diversões públicas e de programas de rádio e televisão;

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as
operações de natureza financeira, especialmente as de
crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e
de previdência privada;
IX - Elaborar e executar planos nacionais e regionais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e
social;

XVII - conceder anistia;
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e as
inundações;
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos
hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;)

X - Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações,
nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos
serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais;

XX - Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos;
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema
nacional de viação;

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão:

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária
e de fronteiras;

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a
pesquisa, a lavra, o eiquecimento e reprocessamento, a
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus
derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos cursos de água, em
articulação com os Estados onde se situam os potenciais
hidro energéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura
aeroportuária;

a) toda atividade nuclear em território nacional somente
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do
Congresso Nacional;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre
portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que
transponham os limites de Estado ou Território;

b) sob regime de permissão, são autorizadas a
comercialização e a utilização de radioisótopos para a
pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros;

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção,
comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida
igual ou inferior a duas horas;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério
Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria
Pública dos Territórios;
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como
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d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da
existência de culpa;
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da
atividade de garimpagem, em forma associativa.
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
II - Desapropriação;
III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo
e em tempo de guerra;

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico,
garantias, convocação e mobilização das polícias militares e
corpos de bombeiros militares;
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária
e ferroviária federais;
XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e
radiodifusão;

XXV - registros públicos;

V - Serviço postal;

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;

VI - Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos
metais;

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e
para as empresas públicas e sociedades de economia mista,
nos termos do art. 173, § 1°, III;

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de
valores;
VIII - comércio exterior e interestadual;
IX - Diretrizes da política nacional de transportes;
X - Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima,
aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
XV - Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão
de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos
Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais;
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança
popular;
XX - Sistemas de consórcios e sorteios;
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XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa
marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os
Estados a legislar sobre questões específicas das matérias
relacionadas neste artigo.
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
I - Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de
obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou
cultural;
V - Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
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VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar;

X - Criação, funcionamento e processo do juizado de
pequenas causas;
XI - procedimentos em matéria processual;

IX - Promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

X - Combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos;

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

XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;

XV - Proteção à infância e à juventude;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e
minerais em seus territórios;

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias
civis.

XII - estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito.

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
I - Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico;
II - Orçamento;
III - juntas comerciais;
IV - Custas dos serviços forenses;
V - Produção e consumo;
VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 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 e paisagístico;
IX - Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,
pesquisa, desenvolvimento e inovação;
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§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a
suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
CAPÍTULO III
DOS ESTADOS FEDERADOS
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.
§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da
lei, vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação.
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar,
instituir 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.
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
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I - As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na
forma da lei, as decorrentes de obras da União;
II - As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem
no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União,
Municípios ou terceiros;
III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
IV - As terras devolutas não compreendidas entre as da
União.
Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa
corresponderá ao triplo da representação do Estado na
Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis,
será acrescido de tantos quantos forem os Deputados
Federais acima de doze.

§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos
Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da
Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37,
XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.
CAPÍTULO IV
Dos Municípios
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada
por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:
I - Eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores,
para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e
simultâneo realizado em todo o País;

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados
Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição
sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades,
remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e
incorporação às Forças Armadas.

II - Eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no
primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do
mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art.
77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil
eleitores;

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei
de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no
máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em
espécie, para os Deputados Federais, observado o que
dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, §
2º, I.

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro
do ano subsequente ao da eleição;

§ 3º Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre seu
regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua
secretaria, e prover os respectivos cargos.
§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo
legislativo estadual.
Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de
Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no
primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no
último domingo de outubro, em segundo turno, se houver,
do ano anterior ao do término do mandato de seus
antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do
ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no
art. 77.
§ 1º 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
observado o disposto no art. 38, I, IV e V.
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IV - Para a composição das Câmaras Municipais, será
observado o limite máximo de:
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze
mil) habitantes;
b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000
(quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil)
habitantes;
c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000
(trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil)
habitantes;
d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000
(cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil)
habitantes;
e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de
80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e
vinte mil) habitantes;
f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de
120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000
(cento sessenta mil) habitantes;
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g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de
160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até 300.000
(trezentos mil) habitantes;

t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais
de 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes e de até
5.000.000 (cinco milhões) de habitantes;

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de
300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000
(quatrocentos e cinquenta mil) habitantes;

u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais
de 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes e de até
6.000.000 (seis milhões) de habitantes;

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de
450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até
600.000 (seiscentos mil) habitantes;

v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais
de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até 7.000.000
(sete milhões) de habitantes;

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de
600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000
(setecentos cinquenta mil) habitantes;

w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais
de 7.000.000 (sete milhões) de habitantes e de até 8.000.000
(oito milhões) de habitantes; e

k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de
750.000 (setecentos e cinquenta mil) habitantes e de até
900.000 (novecentos mil) habitantes;

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais
de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;

l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de
900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 1.050.000 (um
milhão e cinquenta mil) habitantes;
m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de
1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes e de até
1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes;
n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de
1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes e de até
1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil)
habitantes;
o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000
(um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes e de até
1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes;
p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de
1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes e de até
1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes;
q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais
de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes e de
até 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes;
r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais
de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes e
de até 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais
de 3.000.000 (três milhões) de habitantes e de até 4.000.000
(quatro milhões) de habitantes;
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V - Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal,
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I;
VI - O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas
Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente,
observado o que dispõe esta Constituição, observados os
critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os
seguintes limites máximos:
a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio
máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do
subsídio dos Deputados Estaduais;
b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes,
o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta
por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;
d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;
e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil
habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;
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f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e
cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população
entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito
milhões) de habitantes;

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores
não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da
receita do Município;

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para
Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões
e um) habitantes.

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões,
palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição
do Município;

§ 1o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por
cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o
gasto com o subsídio de seus Vereadores.

IX - Proibições e incompatibilidades, no exercício da
vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta
Constituição para os membros do Congresso Nacional e na
Constituição do respectivo Estado para os membros da
Assembléia Legislativa;

§ 2o Constitui crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal:

X - Julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;

II - Não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou

XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da
Câmara Municipal;

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei
Orçamentária

XII - cooperação das associações representativas no
planejamento municipal;

§ 3o Constitui crime de responsabilidade do Presidente da
Câmara Municipal o desrespeito ao § 1o deste artigo.

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse
específico do Município, da cidade ou de bairros, através de
manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

Art. 30. Compete aos Municípios:

XIV - perda do mandato do Prefeito;

II - Suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber;

Art. 29-A. 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, relativos ao somatório da receita tributária e
das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts.
158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até
100.000 (cem mil) habitantes;
II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre
100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população
entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos
mil) habitantes;
IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para
Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e
um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
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I - Efetuar repasse que supere os limites definidos neste
artigo;

I - Legislar sobre assuntos de interesse local;

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem
como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados
em lei;
IV - Criar, organizar e suprimir distritos, observada a
legislação estadual;
V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;
VI - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União
e do Estado, programas de educação infantil e de ensino
fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União
e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
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VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano;

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do
Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de
bombeiros militar.

IX - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e
estadual.

Seção II
DOS TERRITÓRIOS

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal,
na forma da lei.
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios, onde houver.
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará
de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal.
§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para
exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a
legitimidade, nos termos da lei.
§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de
Contas Municipais.
CAPÍTULO V
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Seção I
DO DISTRITO FEDERAL
Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em
Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por
dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências
legislativas reservadas aos Estados e Municípios.
§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador,
observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais
coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais,
para mandato de igual duração.
§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplicase o disposto no art. 27.
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Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e
judiciária dos Territórios.
§ 1º Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos
quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capítulo IV
deste Título.
§ 2º As contas do Governo do Território serão submetidas ao
Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de
Contas da União.
§ 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil
habitantes, além do Governador nomeado na forma desta
Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e
segunda instância, membros do Ministério Público e
defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições
para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.
CAPÍTULO VI
DA INTERVENÇÃO
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito
Federal, exceto para:
I - Manter a integridade nacional;
II - Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da
Federação em outra;
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
IV - Garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas
unidades da Federação;
V - Reorganizar as finanças da unidade da Federação que:
a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de
dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias
fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos
em lei;
VI - Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão
judicial;
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VII - assegurar a observância dos seguintes princípios
constitucionais:
a) forma republicana, sistema representativo e regime
democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e
indireta.
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de
impostos estaduais, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino
e nas ações e serviços públicos de saúde.
Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a
União nos Municípios localizados em Território Federal,
exceto quando:
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 e
nas ações e serviços públicos de saúde;
IV - O Tribunal de Justiça der provimento a representação
para assegurar a observância de princípios indicados na
Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de
ordem ou de decisão judicial.
Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
I - No caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo
ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição
do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra
o Poder Judiciário;
II - No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária,
de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;
III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de
representação do Procurador-Geral da República, na
hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei
federal.
IV - (Revogado)
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§ 1º O decreto de intervenção, que especificará a amplitude,
o prazo e as condições de execução e que, se couber,
nomeará o interventor, será submetido à apreciação do
Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa do Estado,
no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a
Assembléia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária,
no mesmo prazo de vinte e quatro horas.
§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV,
dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela
Assembléia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a
execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao
restabelecimento da normalidade.
§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades
afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo
impedimento legal.
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
I - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - A investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV - Durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação, aquele aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade
sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na
carreira;
V - As funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira
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nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical;

XV - O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e
empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto
nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica;
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá
os critérios de sua admissão;

XVI - 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;

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público;
X - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de
que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices;
XI - 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 da União, dos Estados, do Distrito Federal 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,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o
subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do
Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público;
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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;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e
funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
público;
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia
e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade
de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua
atuação;
XX - Depende de autorização legislativa, em cada caso, a
criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso
anterior, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
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XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a
realização de suas atividades e atuarão de forma integrada,
inclusive com o compartilhamento de cadastros e de
informações fiscais, na forma da lei ou convênio.
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao
ocupante de cargo ou emprego da administração direta e
indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos
órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá
ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a
fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade,
cabendo à lei dispor sobre:
I - O prazo de duração do contrato;
II - Os controles e critérios de avaliação de desempenho,
direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade
responsável, nos termos da lei.

III - a remuneração do pessoal."

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário
na administração pública direta e indireta, regulando
especialmente:

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e
às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que
receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de
pessoal ou de custeio em geral.

I - As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos
em geral, asseguradas a manutenção de serviços de
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e
interna, da qualidade dos serviços;
II - O acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, observado o disposto no
art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na
administração pública.
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações
de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
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§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste
artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste
artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar,
em seu âmbito, mediante emenda às respectivas
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio
mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste
parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais
e dos Vereadores.
Art. 38. Ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo,
aplicam-se as seguintes disposições:
I - Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou
distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;
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II - Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo,
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada
a norma do inciso anterior;
IV - Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção
por merecimento;
V - Para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.
Seção II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores
da administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas.
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração
e remuneração de pessoal, integrado por servidores
designados pelos respectivos Poderes.
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:
I - A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade
dos cargos componentes de cada carreira;
II - Os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão
escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento
dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos
cursos um dos requisitos para a promoção na carreira,
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos
entre os entes federados.
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos
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diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o
exigir.
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o
disposto no art. 37, X e XI.
§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a
menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em
qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão
anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos
cargos e empregos públicos.
§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios disciplinará a aplicação de recursos
orçamentários provenientes da economia com despesas
correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para
aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e
produtividade,
treinamento
e
desenvolvimento,
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço
público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de
produtividade.
§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em
carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de
que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus
proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e
17:
I - Por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
II - Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou
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aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei
complementar;
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas
as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição.
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão.
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por
ocasião da sua concessão, serão consideradas as
remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdência de que tratam este
artigo e o art. 201, na forma da lei.
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I portadores de deficiência;
II que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no §
1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime
de previdência previsto neste artigo.
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão
por morte, que será igual:
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I - Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido,
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este
limite, caso aposentado à data do óbito
II - Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de
setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso
em atividade na data do óbito.
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei.
§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou
municipal será contado para efeito de aposentadoria e o
tempo de serviço correspondente para efeito de
disponibilidade.
§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de
contagem de tempo de contribuição fictício.
§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos
proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da
acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de
outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral
de previdência social, e ao montante resultante da adição de
proventos de inatividade com remuneração de cargo
acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo
eletivo.
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará,
no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime
geral de previdência social.
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social.
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
desde que instituam regime de previdência complementar
para os seus respectivos servidores titulares de cargo
efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e
pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este
artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201.
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§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o
§ 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder
Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus
parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades
fechadas de previdência complementar, de natureza pública,
que oferecerão aos respectivos participantes planos de
benefícios somente na modalidade de contribuição definida.
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o
disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que
tiver ingressado no serviço público até a data da publicação
do ato de instituição do correspondente regime de
previdência complementar.
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o
cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente
atualizados, na forma da lei.
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que
trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido
para os servidores titulares de cargos efetivos.
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente
ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as
exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º,
II.
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio
de previdência social para os servidores titulares de cargos
efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo
regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art.
142, § 3º, X.
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá
apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e
de pensão que superem o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição,
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de
doença incapacitante.
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público.
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

II - Mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada
ampla defesa.
§ 2º 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.
§ 3º 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.
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.
Seção III
DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na
hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as
disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§
2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as
matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos
oficiais conferidas pelos respectivos governadores.
§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei
específica do respectivo ente estatal.
Seção IV
DAS REGIÕES
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular
sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social,
visando a seu desenvolvimento e à redução das
desigualdades regionais.
§ 1º - Lei complementar disporá sobre:

I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
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I - As condições para integração de regiões em
desenvolvimento;

da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta
Deputados.

II - A composição dos organismos regionais que executarão,
na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos
nacionais de desenvolvimento econômico e social,
aprovados juntamente com estes.

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.

§ 2º - 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;

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos
Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio
majoritário.
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três
Senadores, com mandato de oito anos.
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal
será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente,
por um e dois terços.
§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes.

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de
tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas;
IV - Prioridade para o aproveitamento econômico e social
dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas
regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.
§ 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará
a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos
e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em
suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão
tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta
de seus membros.
Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, não exigida está para o
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente sobre:
I - Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
SEÇÃO I
DO CONGRESSO NACIONAL
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso
Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro
anos.
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional,
em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
§ 1º O número total de Deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à
população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano
anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades
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II - Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento
anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de
curso forçado;
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV - Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de
desenvolvimento;
V - Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e
bens do domínio da União;
VI - Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas
de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas
Assembléias Legislativas;
VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII - concessão de anistia;
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IX - Organização administrativa, judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e
organização judiciária e do Ministério Público do Distrito
Federal;

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado, observado o que
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º,
I;

X – Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e
funções públicas, observado o que estabelece o art. 84,
VI, b;

IX - Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente
da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos
planos de governo;

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública;

X - Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta;

XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições
financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida
mobiliária federal.
XV - Fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II;
153, III; e 153, § 2º, I.

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em
face da atribuição normativa dos outros Poderes;
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão
de emissoras de rádio e televisão;
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de
Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a
atividades nucleares;

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XV - Autorizar referendo e convocar plebiscito;
I - Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional;
II - Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a
celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei
complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República
a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze
dias;
IV - Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal,
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma
dessas medidas;
V - Sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o
aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de
riquezas minerais;
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de
terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos
hectares.
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou
qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de
Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República para prestarem,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente
determinado, importando crime de responsabilidade a
ausência sem justificação adequada.
§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado
Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas
Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos
com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de
seu Ministério.

VI - Mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os
Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
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§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal poderão encaminhar pedidos escritos de
informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas
referidas no caput deste artigo, importando em crime de
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responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo
de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.

d) Presidente e diretores do banco central;
e) Procurador-Geral da República;

Seção III
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração
de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da
República e os Ministros de Estado;
II - Proceder à tomada de contas do Presidente da República,
quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV - Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição
em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão
diplomática de caráter permanente;
V - Autorizar operações externas de natureza financeira, de
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios;

III - elaborar seu regimento interno;

VI - Fixar, por proposta do Presidente da República, limites
globais para o montante da dívida consolidada da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

IV – Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

VII - dispor sobre limites globais e condições para as
operações de crédito externo e interno da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder
Público federal;

V - Eleger membros do Conselho da República, nos termos
do art. 89, VII.

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de
garantia da União em operações de crédito externo e
interno;

Seção IV
DO SENADO FEDERAL
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da
República nos crimes de responsabilidade, bem como os
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza
conexos com aqueles;
II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do
Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral
da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de
responsabilidade;
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição
pública, a escolha de:

IX - Estabelecer limites globais e condições para o montante
da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
X - Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a
exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República
antes do término de seu mandato;
XII - elaborar seu regimento interno;
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo
Presidente da República;
c) Governador de Território;
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XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos
do art. 89, VII.
XV - Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema
Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes,
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e o desempenho das administrações tributárias da União,
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II,
funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal,
limitando-se a condenação, que somente será proferida por
dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo,
com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função
pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do
Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a
execução da medida.
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I - Desde a expedição do diploma:

Seção V
DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES

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;

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e
votos.

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado,
inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas
entidades constantes da alínea anterior;

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal.

II - Desde a posse:

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão
remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva,
para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva
sobre a prisão.
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por
crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal
Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de
partido político nela representado e pelo voto da maioria de
seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o
andamento da ação.
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa
respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias
do seu recebimento pela Mesa Diretora.
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição,
enquanto durar o mandato.
§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em
razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que
lhes confiaram ou deles receberam informações.
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e
Senadores, embora militares e ainda que em tempo de
guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.
§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão
durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas
mediante o voto de dois terços dos membros da Casa
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a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa
que goze de favor decorrente de contrato com pessoa
jurídica de direito público, ou nela exercer função
remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad
nutum", 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 titulares de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no
artigo anterior;
II - Cujo procedimento for declarado incompatível com o
decoro parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à
terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer,
salvo licença ou missão por esta autorizada;
IV - Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos
nesta Constituição;
VI - Que sofrer condenação criminal em sentença transitada
em julgado.
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§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos
casos definidos no regimento interno, o abuso das
prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional
ou a percepção de vantagens indevidas.
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será
decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado
Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da
respectiva Mesa ou de partido político representado no
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será
declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou
mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de
partido político representado no Congresso Nacional,
assegurada ampla defesa.
§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que
vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste
artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais
de que tratam os §§ 2º e 3º.
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - Investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de
Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de
Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão
diplomática temporária;
II - Licenciado pela respectiva Casa 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.
§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de
investidura em funções previstas neste artigo ou de licença
superior a cento e vinte dias.
§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á
eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses
para o término do mandato.
§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá
optar pela remuneração do mandato.
Seção VI
DAS REUNIÕES
Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na
Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de
agosto a 22 de dezembro.
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§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão
transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando
recaírem em sábados, domingos ou feriados.
§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a
aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a
Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em
sessão conjunta para:
I - Inaugurar a sessão legislativa;
II - Elaborar o regimento comum e regular a criação de
serviços comuns às duas Casas;
III - receber o compromisso do Presidente e do VicePresidente da República;
IV - Conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões
preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da
legislatura, para a posse de seus membros e eleição das
respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a
recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subsequente.
§ 5º A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo
Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão
exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos
equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
§ 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional farse-á:
I - Pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação
de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de
autorização para a decretação de estado de sítio e para o
compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente
da República;
II - Pelo Presidente da República, pelos Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a
requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas,
em caso de urgência ou interesse público relevante, em
todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria
absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso
Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi
convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo,
vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da
convocação.

30
218

VADE MECUM ESTRATÉGICO PARA POLÍCIA MILITAR/Aluno-Oficial da PMSP
Legislação compilada pelo Estratégia Concursos
§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de
convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão
elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.

reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da
representação partidária.
Seção VIII
DO PROCESSO LEGISLATIVO
Subseção I
Disposição Geral

Seção VII
DAS COMISSÕES
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões
permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as
atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de
que resultar sua criação.
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é
assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que
participam da respectiva Casa.
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência,
cabe:
I - Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do
regimento, a competência do Plenário, salvo se houver
recurso de um décimo dos membros da Casa;
II - Realizar audiências públicas com entidades da sociedade
civil;
III - convocar Ministros de Estado para prestar informações
sobre assuntos inerentes a suas atribuições;

Art. 59. 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.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
Subseção II
Da Emenda à Constituição

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

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

V - Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

I - De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

VI - Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais
e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

II - Do Presidente da República;

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
além de outros previstos nos regimentos das respectivas
Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante
requerimento de um terço de seus membros, para a
apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério
Público, para que promova a responsabilidade civil ou
criminal dos infratores.
§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa
do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última
sessão ordinária do período legislativo, com atribuições
definidas no regimento comum, cuja composição
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III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de
sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos
respectivos membros.
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§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o
respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:
I - A forma federativa de Estado;
II - O voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - Os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada
ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa.
Subseção III
Das Leis

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico,
provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído
pelo menos por cinco Estados, com não menos de três
décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional.
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I – relativa a:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao
Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos
políticos e direito eleitoral;

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto
no art. 167, § 3º;

b) direito penal, processual penal e processual civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seus membros;

I - Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - Disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária
e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração
dos Territórios;

II – Que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro;
III – reservada a lei complementar;
IV – Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República.

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou
majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I,
II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro
seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia
daquele em que foi editada.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
da União, bem como normas gerais para a organização do
Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios;

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11
e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem
convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável,
nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o
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Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as
relações jurídicas delas decorrentes.
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação
da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos
de recesso do Congresso Nacional.
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso
Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá
de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos
constitucionais.

II - Nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa
do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e
dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos
Deputados.
§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para
apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até
quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará
em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma
das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até
que se ultime a votação, todas as demais deliberações
legislativas da Casa em que estiver tramitando.

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual
sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-seão todas as demais deliberações legislativas da respectiva
Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional
determinado, até que se ultime a votação.

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a
vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta
dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação
encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela
Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias,
observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na
Câmara dos Deputados.

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso
do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de
código.

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores
examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer,
antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo
plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discussão e votação, e
enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o
aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de
medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha
perdido sua eficácia por decurso de prazo.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º
até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de
medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência
conservar-se-ão por ela regidas.
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto
original da medida provisória, esta manter-se-á
integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o
projeto.

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação
enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que,
aquiescendo, o sancionará.
§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, 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, ao Presidente do Senado
Federal os motivos do veto.

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

I - Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da
República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do
Presidente da República importará sanção.
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de
trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser
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rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e
Senadores.
§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para
promulgação, ao Presidente da República.
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º,
o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata,
sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.
§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito
horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e §
5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o
fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado
fazê-lo.
Art. 67. 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 de qualquer das Casas do Congresso
Nacional.

Seção IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional,
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
ao qual compete:

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente
da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso
Nacional.

I - Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente
da República, mediante parecer prévio que deverá ser
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência
exclusiva do Congresso Nacional, os de competência
privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a
matéria reservada à lei complementar, nem a legislação
sobre:

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

I - Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seus membros;
II - Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e
eleitorais;
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e
orçamentos.
§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de
resolução do Congresso Nacional, que especificará seu
conteúdo e os termos de seu exercício.
§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo
Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada
qualquer emenda.
Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria
absoluta.
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III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para
cargo de provimento em comissão, bem como a das
concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o
fundamento legal do ato concessório;
IV - Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de
inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V - Fiscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União participe, de
forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
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VI - Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados
pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município;

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão,
se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave
lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional
sua sustação.

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das
respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre
resultados de auditorias e inspeções realizadas;

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove
Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de
pessoal e jurisdição em todo o território nacional,
exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art.
96.

VIII - 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;

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão
nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes
requisitos:

IX - Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se
verificada ilegalidade;

I - Mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos
de idade;
II - Idoneidade moral e reputação ilibada;

X - Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado,
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao
Senado Federal;

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis,
econômicos e financeiros ou de administração pública;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades
ou abusos apurados.

IV - Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva
atividade profissional que exija os conhecimentos
mencionados no inciso anterior.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado
diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de
imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão
escolhidos:

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo
de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no
parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

I - Um terço pelo Presidente da República, com aprovação do
Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre
auditores e membros do Ministério Público junto ao
Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os
critérios de antiguidade e merecimento;

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de
débito ou multa terão eficácia de título executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional,
trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art.
166, §1º, diante de indícios de despesas não autorizadas,
ainda que sob a forma de investimentos não programados
ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade
governamental responsável que, no prazo de cinco dias,
preste os esclarecimentos necessários.
§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados
estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal
pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de
trinta dias.
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II - Dois terços pelo Congresso Nacional.
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as
mesmas
garantias,
prerrogativas,
impedimentos,
vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal
de Justiça, aplicando-se lhes, quanto à aposentadoria e
pensão, as normas constantes do art. 40.
§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as
mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no
exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de
Tribunal Regional Federal.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, 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 da União;

§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que,
registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de
votos, não computados os em branco e os nulos.

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

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na
primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias
após a proclamação do resultado, concorrendo os dois
candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele
que obtiver a maioria dos votos válidos.

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte,
desistência ou impedimento legal de candidato, convocarse-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas
da União.
Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no
que couber, à organização, composição e fiscalização dos
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem
como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre
os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por
sete Conselheiros.
CAPÍTULO II
DO PODER EXECUTIVO
Seção I
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da
República, auxiliado pelos Ministros de Estado.

§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer,
em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma
votação, qualificar-se-á o mais idoso.
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República
tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando
o compromisso de manter, defender e cumprir a
Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo
brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência
do Brasil.
Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para
a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de
força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado
vago.
Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e
suceder- lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.
Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de
outras atribuições que lhe forem conferidas por lei
complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele
convocado para missões especiais.
Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do VicePresidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o
Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal
e o do Supremo Tribunal Federal.

Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último
domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano
anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta
a última vaga.

§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do
Vice-Presidente com ele registrado.

§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período
presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta
dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na
forma da lei.
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§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o
período de seus antecessores.

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se
necessário, dos órgãos instituídos em lei;

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro
anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao
da sua eleição.

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas,
nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los
para os cargos que lhes são privativos;

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não
poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do
País por período superior a quinze dias, sob pena de perda
do cargo.
Seção II
Das Atribuições do Presidente da República
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da
República:

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os
Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais
Superiores, os Governadores de Territórios, o ProcuradorGeral da República, o presidente e os diretores do banco
central e outros servidores, quando determinado em lei;
XV - Nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros
do Tribunal de Contas da União;

I - Nomear e exonerar os Ministros de Estado;

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta
Constituição, e o Advogado-Geral da União;

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

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos
termos do art. 89, VII;

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

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o
Conselho de Defesa Nacional;

IV - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira,
autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele,
quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas
mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a
mobilização nacional;

V - Vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI – Dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal,
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou
extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar
seus representantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais,
sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - Decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
X - Decretar e executar a intervenção federal;
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso
Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa,
expondo a situação do País e solicitando as providências que
julgar necessárias;
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XX - Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do
Congresso Nacional;
XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;
XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que
forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente;
XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de
orçamento previstos nesta Constituição;
XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro
de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as
contas referentes ao exercício anterior;
XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma
da lei;
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XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos
termos do art. 62;
XXVII - exercer outras
Constituição.

atribuições previstas

nesta

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar
as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira
parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da
República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão
os limites traçados nas respectivas delegações.
Seção III
Da Responsabilidade do Presidente da República
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do
Presidente da República que atentem contra a Constituição
Federal e, especialmente, contra:

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o
julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do
Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do
processo.
§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas
infrações comuns, o Presidente da República não estará
sujeito a prisão.
§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato,
não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.
Seção IV
DOS MINISTROS DE ESTADO
Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre
brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos
direitos políticos.

I - A existência da União;
II - O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das
unidades da Federação;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de
outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:
I - Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos
órgãos e entidades da administração federal na área de sua
competência e referendar os atos e decretos assinados pelo
Presidente da República;

IV - A segurança interna do País;
V - A probidade na administração;
VI - A lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial,
que estabelecerá as normas de processo e julgamento.
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da
República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será
ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado
Federal, nos crimes de responsabilidade.
§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I - Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
II - Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do
processo pelo Senado Federal.
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II - Expedir instruções para a execução das leis, decretos e
regulamentos;
III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de
sua gestão no Ministério;
IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem
outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.
Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios
e órgãos da administração pública.
Seção V
DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE DEFESA
NACIONAL
Subseção I
Do Conselho da República
Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de
consulta do Presidente da República, e dele participam:
I - o Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
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III - o Presidente do Senado Federal;
IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos
Deputados;
V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;

VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.
§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de
celebração da paz, nos termos desta Constituição;

VI - o Ministro da Justiça;
VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e
cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente
da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos
pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três
anos, vedada a recondução.
Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se
sobre:
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;
II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições
democráticas.
§ 1º O Presidente da República poderá convocar Ministro de
Estado para participar da reunião do Conselho, quando
constar da pauta questão relacionada com o respectivo
Ministério.
§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do
Conselho da República.
Subseção II
Do Conselho de Defesa Nacional

II - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado
de sítio e da intervenção federal;
III - propor os critérios e condições de utilização de áreas
indispensáveis à segurança do território nacional e opinar
sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e
nas relacionadas com a preservação e a exploração dos
recursos naturais de qualquer tipo;
IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de
iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e
a defesa do Estado democrático.
§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do
Conselho de Defesa Nacional.
CAPÍTULO III
DO PODER JUDICIÁRIO
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A o Conselho Nacional de Justiça;

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta
do Presidente da República nos assuntos relacionados com a
soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele
participam como membros natos:

II - o Superior Tribunal de Justiça;
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;

I - o Vice-Presidente da República;

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

II - o Presidente da Câmara dos Deputados;

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;

III - o Presidente do Senado Federal;

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;

IV - o Ministro da Justiça;

VI - os Tribunais e Juízes Militares;

V - o Ministro de Estado da Defesa;

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e
Territórios.

VI - o Ministro das Relações Exteriores;
VII - o Ministro do Planejamento.
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§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de
Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal.
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§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores
têm jurisdição em todo o território nacional.
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz
substituto, mediante concurso público de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em
todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no
mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas
nomeações, à ordem de classificação;
II - Promoção de entrância para entrância, alternadamente,
por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes
normas:
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes
consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de
exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira
quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não
houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;
c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos
critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício
da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos
oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;
d) na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá
recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois
terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixarse a indicação;
e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver
autos em seu poder além do prazo legal, não podendo
devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;
III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por
antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na
última ou única entrância;
IV previsão de cursos oficiais de preparação,
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo
etapa obrigatória do processo de vitaliciamente a
participação em curso oficial ou reconhecido por escola
nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados;
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores
corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio
mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal
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Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados
em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme
as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional,
não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a
dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a
noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros
dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o
disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;
VI - A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus
dependentes observarão o disposto no art. 40;
VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo
autorização do tribunal;
VIII o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do
magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão
por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do
Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;
VIII-A a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de
comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao
disposto nas alíneas a, b, c e d do inciso II
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a
estes, em casos nos quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas
e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo
voto da maioria absoluta de seus membros;
XI nos tribunais com número superior a vinte e cinco
julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o
mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para
o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais
delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se
metade das vagas por antiguidade e a outra metade por
eleição pelo tribunal pleno;
XII a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado
férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau,
funcionando, nos dias em que não houver expediente
forense normal, juízes em plantão permanente;
XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será
proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva
população;
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XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos
de administração e atos de mero expediente sem caráter
decisório;

Art. 96. Compete privativamente:

XV a distribuição de processos será imediata, em todos os
graus de jurisdição.

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

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e
Territórios será composto de membros, do Ministério
Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados
de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de
dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista
sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas
classes.
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará
lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte
dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para
nomeação.

I - Aos tribunais:

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos
juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da
atividade correcional respectiva;
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de
juiz de carreira da respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e
títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os
cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de
confiança assim definidos em lei;

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;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus
membros e aos juízes e servidores que lhes forem
imediatamente vinculados;

II - Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público,
na forma do art. 93, VIII;

II - Ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169:

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos
arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

a) a alteração do número de membros dos tribunais
inferiores;

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados,
bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos
juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;

I - Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou
função, salvo uma de magistério;
II - Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou
participação em processo;

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

III - dedicar-se à atividade político-partidária.
IV receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou
privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;
V exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.
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III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do
Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do
Ministério Público, nos crimes comuns e de
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral.
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial
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poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo do Poder Público.
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de
recursos por turmas de juízes de primeiro grau;
II - Justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos
pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de
quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar
casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras
previstas na legislação.
§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais
no âmbito da Justiça Federal.
§ 2º As custas e emolumentos serão destinados
exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades
específicas da Justiça.
Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia
administrativa e financeira.
§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias
dentro dos limites estipulados conjuntamente com os
demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros
tribunais interessados, compete:
I - No âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos
respectivos tribunais;
II - No âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e
Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a
aprovação dos respectivos tribunais.
§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as
respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder
Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta
orçamentária anual, os valores aprovados na lei
orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites
estipulados na forma do § 1º deste artigo.
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§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo
forem encaminhadas em desacordo com os limites
estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá
aos ajustes necessários para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual.
§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não
poderá haver a realização de despesas ou a assunção de
obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente
autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares
ou especiais.
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de
sentença judiciária, 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.
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem
aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos,
pensões
e
suas
complementações,
benefícios
previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez,
fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença
judicial transitada em julgado, e serão pagos com
preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre
aqueles referidos no § 2º deste artigo.
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares,
originários ou por sucessão hereditária, tenham 60
(sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença
grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma
da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais
débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para
os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o
fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante
será pago na ordem cronológica de apresentação do
precatório.
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à
expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de
obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as
Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença
judicial transitada em julgado.
§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por
leis próprias, valores distintos às entidades de direito
público, segundo as diferentes capacidades econômicas,
sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime
geral de previdência social.
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§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de
direito público, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado,
constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de
julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício
seguinte, quando terão seus valores atualizados
monetariamente.
§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão
consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao
Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda
determinar o pagamento integral e autorizar, a
requerimento do credor e exclusivamente para os casos de
preterimento de seu direito de precedência ou de não
alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do
seu débito, o sequestro da quantia respectiva.
§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato
comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a
liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de
responsabilidade e responderá, também, perante o
Conselho Nacional de Justiça.
§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares
ou suplementares de valor pago, bem como o
fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução
para fins de enquadramento de parcela do total ao que
dispõe o § 3º deste artigo.
§ 9º No momento da expedição dos precatórios,
independentemente de regulamentação, deles deverá ser
abatido, a título de compensação, valor correspondente aos
débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública
devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos,
ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em
virtude de contestação administrativa ou judicial.
§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal
solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até
30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento,
informação sobre os débitos que preencham as condições
estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos.
§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da
entidade federativa devedora, a entrega de créditos em
precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo
ente federado.
§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional,
a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição,
até o efetivo pagamento, independentemente de sua
natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da

Cursos Completos para a Polícia Militar em:
www.estrategiaconcursos.com.br

mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída
a incidência de juros compensatórios.
§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus
créditos em precatórios a terceiros, independentemente da
concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o
disposto nos §§ 2º e 3º.
§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após
comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal
de origem e à entidade devedora.
§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei
complementar a esta Constituição Federal poderá
estabelecer regime especial para pagamento de crédito de
precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios,
dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e
forma e prazo de liquidação.
§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União
poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados,
Distrito
Federal
e
Municípios,
refinanciando-os
diretamente.
§ 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento
de suas respectivas receitas correntes líquidas com o
pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor.
§ 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins
de que trata o § 17, o somatório das receitas tributárias,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e
de serviços, de transferências correntes e outras receitas
correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da
Constituição Federal, verificado no período compreendido
pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência
e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades,
e deduzidas:
I - Na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios por determinação constitucional;
II - Nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por
determinação constitucional;
III - na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos
Municípios, a contribuição dos servidores para custeio de
seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira referida no § 9º do
art. 201 da Constituição Federal.
§ 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de
condenações judiciais em precatórios e obrigações de
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pequeno valor, em período de 12 (doze) meses, ultrapasse a
média do comprometimento percentual da receita corrente
líquida nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores, a
parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada,
excetuada dos limites de endividamento de que tratam os
incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de
quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se
aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de
receita prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição
Federal.
§ 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze
por cento) do montante dos precatórios apresentados nos
termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor
deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte
e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios
subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção
monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízos
Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução
máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito
atualizado, desde que em relação ao crédito não penda
recurso ou defesa judicial e que sejam observados os
requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente
federado.
Seção II
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze
Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável
saber jurídico e reputação ilibada.
Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal
serão nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - Processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual e a ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o
Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de
responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o
disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores,
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os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão
diplomática de caráter permanente;
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas
referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e
o habeas data contra atos do Presidente da República, das
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do
Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da
República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o
Território;
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União
e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as
respectivas entidades da administração indireta;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
h) (Revogado);
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou
quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do
Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à
mesma jurisdição em uma única instância;
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
l) a reclamação para a preservação de sua competência e
garantia da autoridade de suas decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competência
originária, facultada a delegação de atribuições para a
prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam
diretos ou indiretamente interessados, e aquela em que mais
da metade dos membros do tribunal de origem estejam
impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de
Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou
entre estes e qualquer outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de
inconstitucionalidade;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição do Presidente da República,
do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas,
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do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais
Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o
Conselho Nacional do Ministério Público;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa
do Distrito Federal;
V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

II - Julgar, em recurso ordinário:
VI - O Procurador-Geral da República;
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas
data e o mandado de injunção decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

b) o crime político;

VIII - partido político com representação no Congresso
Nacional;

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em única ou última instância, quando a decisão
recorrida:

IX - Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito
nacional.

a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face
desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.
§ 1.º A arguição de descumprimento de preceito
fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada
pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal.
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá
demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais
discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal
examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo
pela manifestação de dois terços de seus membros.
Art. 103. Podem
inconstitucionalidade
constitucionalidade:

propor a ação direta
e a ação declaratória

de
de

I - O Presidente da República;
II - A Mesa do Senado Federal;
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§ 1º O Procurador-Geral da República deverá ser
previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em
todos os processos de competência do Supremo Tribunal
Federal.
§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de
medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada
ciência ao Poder competente para a adoção das providências
necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para
fazê-lo em trinta dias.
§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a
inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato
normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União,
que defenderá o ato ou texto impugnado.
§ 4.º (Revogado);
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou
por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e
a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública que acarrete grave insegurança
jurídica e relevante multiplicação de processos sobre
questão idêntica.
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a
aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser
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provocada por aqueles que podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade.
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar
a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá
reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a
decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja
proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o
caso.
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15
(quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida
1 (uma) recondução, sendo:
I - O Presidente do Supremo Tribunal Federal;
II um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo
respectivo tribunal;
III um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado
pelo respectivo tribunal;
IV um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo
Supremo Tribunal Federal;
V um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
VI um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo
Superior Tribunal de Justiça;
VII um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de
Justiça;
VIII um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo
Tribunal Superior do Trabalho;
IX um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do
Trabalho;
X um membro do Ministério Público da União, indicado pelo
Procurador-Geral da República;

XIII dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro
pelo Senado Federal.
§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.
§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela
maioria absoluta do Senado Federal.
§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas
neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal.
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendolhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas
pelo Estatuto da Magistratura:
I - Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo
cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou
recomendar providências;
II - Zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos
praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário,
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se
adotem as providências necessárias ao exato cumprimento
da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas
da União;
III receber e conhecer das reclamações contra membros ou
órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços
auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços
notariais e de registro que atuem por delegação do poder
público ou oficializados, sem prejuízo da competência
disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar
processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a
disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou
proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar
outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido
pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes
indicados pelo órgão competente de cada instituição
estadual;

IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra
a administração pública ou de abuso de autoridade;

XII dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil;

V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há
menos de um ano;
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VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre
processos e sentenças prolatadas, por unidade da
Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

I - Um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e
um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça,
indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;

VII elaborar relatório anual, propondo as providências que
julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no
País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser
remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da
sessão legislativa.

II - Um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros
do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e
Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94.
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - Processar e julgar, originariamente:

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a
função de Ministro-Corregedor e ficará excluído da
distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além
das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da
Magistratura, as seguintes:
I receber as reclamações e denúncias, de qualquer
interessado, relativas aos magistrados e aos serviços
judiciários;
II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de
correição geral;
III requisitar e designar magistrados, delegando-lhes
atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais,
inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.
§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da
República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.
§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios,
criará ouvidorias de justiça, competentes para receber
reclamações e denúncias de qualquer interessado contra
membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus
serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho
Nacional de Justiça.
Seção III
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no
mínimo, trinta e três Ministros.
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça
serão nomeados pelo Presidente da República, dentre
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada,
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do
Senado Federal, sendo:
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a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do
Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os
desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem
perante tribunais;
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de
Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for
qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando
o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de
Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da
Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais,
ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes
vinculados a tribunais diversos;
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
julgados;
f) a reclamação para a preservação de sua competência e
garantia da autoridade de suas decisões;
g) os conflitos de atribuições entre autoridades
administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades
judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do
Distrito Federal, ou entre as deste e da União;
h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou
autoridade federal, da administração direta ou indireta,
excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal
Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral,
da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;
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i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de
exequatur às cartas rogatórias;
II - Julgar, em recurso ordinário:
a) os habeas corpus decididos em única ou última instância
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão
for denegatória;
b) os mandados de segurança decididos em única instância
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando
denegatória a decisão;
c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou
organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município
ou pessoa residente ou domiciliada no País;
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única
ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,
quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de
lei federal;
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja
atribuído outro tribunal.

II - Os Juízes Federais.
Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no
mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na
respectiva região e nomeados pelo Presidente da República
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e
cinco anos, sendo:
I - Um quinto dentre advogados com mais de dez anos de
efetiva atividade profissional e membros do Ministério
Público Federal com mais de dez anos de carreira;
II - Os demais, mediante promoção de juízes federais com
mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e
merecimento, alternadamente.
§ 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos
Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e
sede.
§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça
itinerante, com a realização de audiências e demais funções
da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da
respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos
e comunitários.
§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a
fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça
em todas as fases do processo.
Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de
Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

I - A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções,
regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção
na carreira;

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da
Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e
de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da
União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

II - O Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na
forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da
Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão
central do sistema e com poderes correcionais, cujas
decisões terão caráter vinculante.

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados
seus ou dos juízes federais da região;

Seção IV
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES
FEDERAIS

d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz
federal;

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal:

c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do
próprio Tribunal ou de juiz federal;

e) os conflitos de competência entre juízes federais
vinculados ao Tribunal;

I - Os Tribunais Regionais Federais;
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II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos
juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da
competência federal da área de sua jurisdição.

XI - a disputa sobre direitos indígenas.
§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na
seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência,
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e
à Justiça do Trabalho;
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e Município ou pessoa domiciliada ou
residente no País;
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com
Estado estrangeiro ou organismo internacional;
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas
as contravenções e ressalvada a competência da Justiça
Militar e da Justiça Eleitoral;
V - os crimes previstos em tratado ou convenção
internacional, quando, iniciada a execução no País, o
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou
reciprocamente;
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o
§ 5º deste artigo;
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira;
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua
competência ou quando o constrangimento provier de
autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a
outra jurisdição;
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato
de autoridade federal, excetuados os casos de competência
dos tribunais federais;

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser
aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor,
naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem
à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no
Distrito Federal.
§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro
do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em
que forem parte instituição de previdência social e segurado,
sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal,
e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que
outras causas sejam também processadas e julgadas pela
justiça estadual.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível
será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de
jurisdição do juiz de primeiro grau.
§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o
Procurador-Geral da República, com a finalidade de
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o
Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal
de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência para a Justiça
Federal.
Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal,
constituirá uma seção judiciária que terá por sede a
respectiva Capital, e varas localizadas segundo o
estabelecido em lei.
Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as
atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes
da justiça local, na forma da lei.
Seção V
Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais
do Trabalho e dos Juízes do Trabalho
Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves,
ressalvada a competência da Justiça Militar;
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de
estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o
"exequatur", e de sentença estrangeira, após a
homologação, as causas referentes à nacionalidade,
inclusive a respectiva opção, e à naturalização;
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I - o Tribunal Superior do Trabalho;
II - os Tribunais Regionais do Trabalho;
III - Juizes do Trabalho.
§§ 1º a 3º (Revogados)
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Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de
vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com
mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos,
de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo
Presidente da República após aprovação pela maioria
absoluta do Senado Federal, sendo:
I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de
efetiva atividade profissional e membros do Ministério
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo
exercício, observado o disposto no art. 94;
II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados
pelo próprio Tribunal Superior.
§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior
do Trabalho.

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos,
entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores;
IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data ,
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua
jurisdição;
V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição
trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho;
VII as ações relativas às penalidades administrativas
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das
relações de trabalho;

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas
no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes
das sentenças que proferir;

I a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras
funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e
promoção na carreira;

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
na forma da lei.

II o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe
exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa,
orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do
Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central
do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.
§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e
julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de
sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.
Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo,
nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la
aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal
Regional do Trabalho.
Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura,
jurisdição, competência, garantias e condições de exercício
dos órgãos da Justiça do Trabalho.

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão
eleger árbitros.
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva
ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo,
ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a
Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as
disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem
como as convencionadas anteriormente.
§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com
possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério
Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo,
competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.
Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se
de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na
respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e
cinco anos, sendo:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
II as ações que envolvam exercício do direito de greve;
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I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de
efetiva atividade profissional e membros do Ministério
Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo
exercício, observado o disposto no art. 94;
II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por
antigüidade e merecimento, alternadament
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§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça
itinerante, com a realização de audiências e demais funções
de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da
respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos
e comunitários.
§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a
fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça
em todas as fases do processo.
Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida
por um juiz singular.
Art. 117. e Parágrafo único. (Revogados)
Seção VI
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS

I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de
Justiça;
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo
Tribunal de Justiça;
II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na
Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo,
de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal
Regional Federal respectivo;
III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois
juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e
idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.
§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e
o Vice-Presidente- dentre os desembargadores.

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:
I - o Tribunal Superior Eleitoral;

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e
competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas
eleitorais.

II - os Tribunais Regionais Eleitorais;
III - os Juízes Eleitorais;
IV - as Juntas Eleitorais.
Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no
mínimo, de sete membros, escolhidos:
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal
Federal;
b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de
Justiça;
II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes
dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade
moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu
Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os
Ministros do Superior Tribunal de Justiça.
Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de
cada Estado e no Distrito Federal.
§ 1º - Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:
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§ 1º Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os
integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas
funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas
garantias e serão inamovíveis.
§ 2º Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo
justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por
mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos
escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em
número igual para cada categoria.
§ 3º São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior
Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as
denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança.
§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente
caberá recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta
Constituição ou de lei;
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou
mais tribunais eleitorais;
III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas
nas eleições federais ou estaduais;
IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos
eletivos federais ou estaduais;
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V
denegarem habeas
corpus,
mandado
segurança, habeas data ou mandado de injunção.

de

Seção VII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em
primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de
Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça,
ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o
efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
I - o Superior Tribunal Militar;
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.
Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze
Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo
três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre
oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da
Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da
carreira, e cinco dentre civis.
Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo
Presidente da República dentre brasileiros maiores de trinta
e cinco anos, sendo:
I - três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional;
II - dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e
membros do Ministério Público da Justiça Militar.
Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os
crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar.
Seção VIII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1º A competência dos tribunais será definida na
Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária
de iniciativa do Tribunal de Justiça.
§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais
ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a
atribuição da legitimação para agir a um único órgão.
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§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os
militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do
posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar
e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra
civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de
direito, processar e julgar os demais crimes militares.
§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a
fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça
em todas as fases do processo.
§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com
a realização de audiências e demais funções da atividade
jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição,
servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.
Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de
Justiça proporá a criação de varas especializadas, com
competência exclusiva para questões agrárias.
Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente
prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do
litígio.
CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
SEÇÃO I
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional
e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169,
propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus
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cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso
público de provas ou de provas e títulos, a política
remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua
organização e funcionamento.
§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva
proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei
de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará,
para fins de consolidação da proposta orçamentária anual,
os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados
de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º.
§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for
encaminhada em desacordo com os limites estipulados na
forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes
necessários para fins de consolidação da proposta
orçamentária anual.
§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não
poderá haver a realização de despesas ou a assunção de
obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente
autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares
ou especiais.
Art. 128. O Ministério Público abrange:

§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito
Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre
integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para
escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo
Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos,
permitida uma recondução.
§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito
Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação
da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei
complementar respectiva.
§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja
iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais,
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de
cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus
membros:
I - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo
perder o cargo senão por sentença judicial transitada em
julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público,
mediante decisão do órgão colegiado competente do
Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, assegurada ampla defesa;

I - o Ministério Público da União, que compreende:

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, §
4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153,
III, 153, § 2º, I;

a) o Ministério Público Federal;

II - as seguintes vedações:

b) o Ministério Público do Trabalho;

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

c) o Ministério Público Militar;
b) exercer a advocacia;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.
§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o
Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da
República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e
cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria
absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de
dois anos, permitida a recondução.
§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por
iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida
de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.
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d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra
função pública, salvo uma de magistério;
e) exercer atividade político-partidária;
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou
privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.
§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto
no art. 95, parágrafo único, V.
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Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou
representação para fins de intervenção da União e dos
Estados, nos casos previstos nesta Constituição;

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o
disposto no art. 93.
§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será
imediata.
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos
Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção
pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público
compõe-se de quatorze membros nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela
maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de
dois anos, admitida uma recondução, sendo:
I o Procurador-Geral da República, que o preside;

V - defender judicialmente os direitos e interesses das
populações indígenas;

II quatro membros do Ministério Público da União,
assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos
de sua competência, requisitando informações e
documentos para instruí-los, na forma da lei complementar
respectiva;

III três membros do Ministério Público dos Estados;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na
forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de
suas manifestações processuais;

VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro
pelo Senado Federal.

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades
públicas.

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério
Público serão indicados pelos respectivos Ministérios
Públicos, na forma da lei.

§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis
previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas
mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e
na lei.
§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas
por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca
da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da
instituição.
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua
realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo,
três anos de atividade jurídica e observando-se, nas
nomeações, a ordem de classificação.
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IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e
outro pelo Superior Tribunal de Justiça;

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o
controle da atuação administrativa e financeira do Ministério
Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus
membros, cabendo lhe:
I zelar pela autonomia funcional e administrativa do
Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares,
no âmbito de sua competência, ou recomendar
providências;
II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos
praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da
União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou
fixar prazo para que se adotem as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência
dos Tribunais de Contas;
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III receber e conhecer das reclamações contra membros ou
órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados,
inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da
competência disciplinar e correicional da instituição,
podendo avocar processos disciplinares em curso,
determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria
com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de
serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada
ampla defesa;
IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos
disciplinares de membros do Ministério Público da União ou
dos Estados julgados há menos de um ano;
V elaborar relatório anual, propondo as providências que
julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no
País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a
mensagem prevista no art. 84, XI.
§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um
Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério
Público que o integram, vedada a recondução, competindolhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei,
as seguintes:
I receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado,
relativas aos membros do Ministério Público e dos seus
serviços auxiliares;
II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e
correição geral;
III requisitar e designar membros do Ministério Público,
delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos
do Ministério Público.
§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.
§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do
Ministério Público, competentes para receber reclamações e
denúncias de qualquer interessado contra membros ou
órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços
auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional
do Ministério Público.
Seção II
DA ADVOCACIA PÚBLICA
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que,
diretamente ou através de órgão vinculado, representa a
União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos
termos da lei complementar que dispuser sobre sua
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organização e funcionamento, as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Executivo.
§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o AdvogadoGeral da União, de livre nomeação pelo Presidente da
República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada.
§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição
de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público
de provas e títulos.
§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a
representação da União cabe à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal,
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,
exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica
das respectivas unidades federadas.
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício,
mediante avaliação de desempenho perante os órgãos
próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
SEÇÃO III
DA ADVOCACIA
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão, nos limites da lei.
SEÇÃO IV
DA DEFENSORIA PÚBLICA
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados.
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da
União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá
normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos
de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso
público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a
garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da
advocacia fora das atribuições institucionais.
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§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas
autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto
no art. 99, § 2º.
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da
União e do Distrito Federal.
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional,
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93
e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras
disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão
remunerados na forma do art. 39, § 4º.
TÍTULO V
Da Defesa do Estado e Das Instituições Democráticas
CAPÍTULO I
DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO
Seção I
DO ESTADO DE DEFESA
Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
decretar estado de defesa para preservar ou prontamente
restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem
pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de
grandes proporções na natureza.
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará
o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem
abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas
coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:
I - restrições aos direitos de:
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
b) sigilo de correspondência;

§ 3º Na vigência do estado de defesa:
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo
executor da medida, será por este comunicada
imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não
for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de
delito à autoridade policial;
II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela
autoridade, do estado físico e mental do detido no momento
de sua autuação;
III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser
superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder
Judiciário;
IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.
§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o
Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas,
submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso
Nacional, que decidirá por maioria absoluta.
§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será
convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias.
§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez
dias contados de seu recebimento, devendo continuar
funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.
§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de
defesa.
Seção II
DO ESTADO DE SÍTIO
Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional,
solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o
estado de sítio nos casos de:
I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de
fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada
durante o estado de defesa;

c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos,
na hipótese de calamidade pública, respondendo a União
pelos danos e custos decorrentes.
§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será
superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por
igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua
decretação.
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II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão
armada estrangeira.
Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar
autorização para decretar o estado de sítio ou sua
prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido,
devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.
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Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração,
as normas necessárias a sua execução e as garantias
constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de
publicado, o Presidente da República designará o executor
das medidas específicas e as áreas abrangidas.
§ 1º - O estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá ser
decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada
vez, por prazo superior; no do inciso II, poderá ser decretado
por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão
armada estrangeira.
§ 2º - Solicitada autorização para decretar o estado de sítio
durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado
Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o
Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim
de apreciar o ato.
§ 3º - O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento
até o término das medidas coercitivas.
Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com
fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as
pessoas as seguintes medidas:

membros para acompanhar e fiscalizar a execução das
medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.
Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio,
cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da
responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus
executores ou agentes.
Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o
estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão
relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao
Congresso Nacional, com especificação e justificação das
providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e
indicação das restrições aplicadas.
CAPÍTULO II
DAS FORÇAS ARMADAS
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais
permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do
Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.

I - obrigação de permanência em localidade determinada;
II - detenção em edifício não destinado a acusados ou
condenados por crimes comuns;
III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência,
ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à
liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da
lei;
IV - suspensão da liberdade de reunião;
V - busca e apreensão em domicílio;
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;
VII - requisição de bens.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a
difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados
em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela
respectiva Mesa.
Seção III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes
partidários, designará Comissão composta de cinco de seus
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§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a
serem adotadas na organização, no preparo e no emprego
das Forças Armadas.
§ 2º Não caberá habeas corpus em relação a punições
disciplinares militares.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados
militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser
fixadas em lei, as seguintes disposições:
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas
inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e
asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou
reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos
militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos
uniformes das Forças Armadas;
II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou
emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese
prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido
para a reserva, nos termos da lei;
III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse
em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não
eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a
hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará
agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto
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permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade,
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela
promoção e transferência para a reserva, sendo depois de
dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido
para a reserva, nos termos da lei;

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;
III - polícia ferroviária federal;
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar
filiado a partidos políticos;
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado
indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão
de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz,
ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena
privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença
transitada em julgado, será submetido ao julgamento
previsto no inciso anterior;
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII,
XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV,
bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade
militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c";
IX - (Revogado);
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os
limites de idade, a estabilidade e outras condições de
transferência do militar para a inatividade, os direitos, os
deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de
suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de
compromissos internacionais e de guerra.
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir
serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados,
alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como
tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica
ou política, para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar.
§ 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço
militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a
outros encargos que a lei lhes atribuir.
CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
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IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão
permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se a:"
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou
em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de
suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como
outras infrações cuja prática tenha repercussão
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme,
segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da
ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas
áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e
de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia
judiciária da União.
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira,
destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira,
destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
ferrovias federais.
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros
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militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares,
forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se,
juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos
órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a
garantir a eficiência de suas atividades.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de
impostos.
Art. 146. Cabe à lei complementar:

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei.
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos
órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do §
4º do art. 39.
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu
patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de
trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que
assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana
eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos
e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na
forma da lei.
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
Seção I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria
tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em
relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas.
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte,
inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas
no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere
o art. 239.
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III,
d, também poderá instituir um regime único de arrecadação
dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, observado que:

I - impostos;
I - será opcional para o contribuinte;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
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II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento
diferenciadas por Estado;
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a
distribuição da parcela de recursos pertencentes aos
respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer
retenção ou condicionamento;

59
218

VADE MECUM ESTRATÉGICO PARA POLÍCIA MILITAR/Aluno-Oficial da PMSP
Legislação compilada pelo Estratégia Concursos
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser
compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro
nacional único de contribuintes.

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta
ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor
aduaneiro;

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios
especiais de tributação, com o objetivo de prevenir
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da
competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual
objetivo.

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os
impostos estaduais e, se o Território não for dividido em
Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao
Distrito Federal cabem os impostos municipais.

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições
incidirão uma única vez.

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá
instituir empréstimos compulsórios:
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;

§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de
importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na
forma da lei.

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão
instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o
custeio do serviço de iluminação pública, observado o
disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a
que se refere o caput, na fatura de consumo de energia
elétrica.

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de
relevante interesse nacional, observado o disposto no art.
150, III, "b".

Seção II
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de
empréstimo compulsório será vinculada à despesa que
fundamentou sua instituição.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico
e de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art.
40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos
servidores titulares de cargos efetivos da União.

III - cobrar tributos:

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
II - incidirão também sobre a importação de produtos
estrangeiros ou serviços;
III - poderão ter alíquotas:
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II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente da denominação jurídica
dos rendimentos, títulos ou direitos;

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada
a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o
disposto na alínea b;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por
meio de tributos interestaduais ou intermunicipais,
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ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias
conservadas pelo Poder Público;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão.
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no
Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores
brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas
brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos
digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação
industrial de mídias ópticas de leitura a laser.
§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos
previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a
vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos
nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da
base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e
156, I.
§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e
às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no
que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior
não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços,
relacionados com exploração de atividades econômicas
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de
preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente
comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao
bem imóvel.

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as
matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII,
g.
§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de
imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido.
Art. 151. É vedado à União:
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território
nacional ou que implique distinção ou preferência em
relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos
fiscais destinados a promover o equilíbrio do
desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes
regiões do País;
II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a
remuneração e os proventos dos respectivos agentes
públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas
obrigações e para seus agentes;
III - instituir isenções de tributos da competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e
serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência
ou destino.
Seção III
DOS IMPOSTOS DA UNIÃO
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades
nelas mencionadas.

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;

§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre
mercadorias e serviços.
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V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições
e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos
impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.

Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no
artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não
tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos
discriminados nesta Constituição;
II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos
extraordinários, compreendidos ou não em sua competência
tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente,
cessadas as causas de sua criação.

§ 2º O imposto previsto no inciso III:
I - será informado pelos critérios da generalidade, da
universalidade e da progressividade, na forma da lei;
§ 3º O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido
em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;
III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados
ao exterior.
IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de
capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei.
§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput:
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a
desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em
lei, quando as explore o proprietário que não possua outro
imóvel;
III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim
optarem, na forma da lei, desde que não implique redução
do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
§ 5º O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro
ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à
incidência do imposto de que trata o inciso V do "caput"
deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota
mínima será de um por cento, assegurada a transferência do
montante da arrecadação nos seguintes termos:

Seção IV
DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior;
III - propriedade de veículos automotores.
§ 1º O imposto previsto no inciso
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos,
compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito
Federal
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete
ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou
tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
III - terá competência para sua instituição regulada por lei
complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado
ou teve o seu inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o
Território, conforme a origem;
II - setenta por cento para o Município de origem.
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anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito
Federal;
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em
contrário da legislação:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte
do imposto;
IX - incidirá também:

a) não implicará crédito para compensação com o montante
devido nas operações ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações
anteriores;
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das
mercadorias e dos serviços;

a)sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do
exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja
contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua
finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o
domicílio ou o estabelecimento do destinatário da
mercadoria, bem ou serviço;

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente
da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela
maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as
alíquotas aplicáveis às operações e prestações,
interestaduais e de exportação;

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias
forem fornecidas com serviços não compreendidos na
competência tributária dos Municípios;

V - é facultado ao Senado Federal:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o
exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no
exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores;

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas,
mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada
pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para
resolver conflito específico que envolva interesse de
Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria
absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;

X - não incidirá:

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito
Federal, nos termos do disposto no inciso XII, "g", as
alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser
inferiores às previstas para as operações interestaduais;
VII - nas operações e prestações que destinem bens e
serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto,
localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota
interestadual e caberá ao Estado de localização do
destinatário o imposto correspondente à diferença entre a
alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota
interestadual;

d) nas prestações de serviço de comunicação nas
modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de
recepção livre e gratuita;
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante
do imposto sobre produtos industrializados, quando a
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto
destinado à industrialização ou à comercialização, configure
fato gerador dos dois impostos;
XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;

a) (revogada);
b) dispor sobre substituição tributária;
b) (revogada);
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a
interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:
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d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do
estabelecimento responsável, o local das operações relativas
à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o
exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados
no inciso X, "a";
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à
remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de
serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados
e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados.
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o
imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua
finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no
inciso X, b;
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do
imposto a integre, também na importação do exterior de
bem, mercadoria ou serviço.
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II
do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro
imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de
petróleo, combustíveis e minerais do País.
§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:
I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis
derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde
ocorrer o consumo;
II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com
gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis
não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será
repartido entre os Estados de origem e de destino,
mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas
operações com as demais mercadorias;
III - nas operações interestaduais com gás natural e seus
derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no
inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o
imposto caberá ao Estado de origem;
IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante
deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do §
2º, XII, g, observando-se o seguinte:

a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo
ser diferenciadas por produto;
b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada,
ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre
o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma
venda em condições de livre concorrência;
c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes
aplicando o disposto no art. 150, III, b.
§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º,
inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto,
serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g.
§ 6º O imposto previsto no inciso III:
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal;
II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e
utilização.
Seção V
DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem
como cessão de direitos a sua aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no
art. 155, II, definidos em lei complementar.
IV - (Revogado)
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se
refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso
I poderá:
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o
uso do imóvel.
§ 2º O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização
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de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos
decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de
pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento
mercantil;
II - compete ao Município da situação do bem.
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III
do caput deste artigo, cabe à lei complementar:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas
conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado
nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o
exterior.

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual
ou, no caso dos Territórios, lei federal.
Art. 159. A União entregará:

III – regular a forma e as condições como isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
§ 4º (Revogado);
Seção VI
DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na
seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto
que a União instituir no exercício da competência que lhe é
atribuída pelo art. 154, I.
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a propriedade territorial rural,
relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a
totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, §
4º, III;
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios;
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b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo
de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à
Região, na forma que a lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios,
que será entregue no primeiro decêndio do mês de
dezembro de cada ano;
e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos
Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês
de julho de cada ano;
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
III - do produto da arrecadação da contribuição de
intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º,
29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito
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Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação
a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.
§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de
acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da
arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada
parcela superior a vinte por cento do montante a que se
refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser
distribuído entre os demais participantes, mantido, em
relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.
§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte
e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do
inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158,
parágrafo único, I e II.
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que
cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento serão destinados
aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o
mencionado inciso.
Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à
entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede
a União e os Estados de condicionarem a entrega de
recursos:
I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas
autarquias;
II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e
III.
Art. 161. Cabe à lei complementar:
I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158,
parágrafo único, I;
II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que
trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio
dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover
o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre
Municípios;

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o
cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a
que alude o inciso II.
Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios divulgarão, até o último dia do mês subseqüente
ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos
arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem
tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos
critérios de rateio.
Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão
discriminados por Estado e por Município; os dos Estados,
por Município.
CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PÚBLICAS
Seção I
NORMAS GERAIS
Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
I - finanças públicas;
II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias,
fundações e demais entidades controladas pelo Poder
Público;
III - concessão de garantias pelas entidades públicas;
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;
V - fiscalização financeira da administração pública direta e
indireta;
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de
crédito da União, resguardadas as características e condições
operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento
regional.
Art. 164. A competência da União para emitir moeda será
exercida exclusivamente pelo banco central.
§ 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição
financeira.

III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do
cálculo das quotas e da liberação das participações previstas
nos arts. 157, 158 e 159.
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§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de
emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a
oferta de moeda ou a taxa de juros.
§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas
no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das
empresas por ele controladas, em instituições financeiras
oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.
Seção II
DOS ORÇAMENTOS
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta
ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo Poder Público.
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo,
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas
funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo
critério populacional.

I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as
metas e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento.

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se
incluindo na proibição a autorização para abertura de
créditos suplementares e contratação de operações de
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da
lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos,
a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de
diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da
administração direta e indireta bem como condições para a
instituição e funcionamento de fundos.

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da
execução orçamentária.

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além
de procedimentos que serão adotados quando houver
impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a
pagar e limitação das programações de caráter obrigatório,
para a realização do disposto no § 11 do art. 166.

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais
previstos nesta Constituição serão elaborados em
consonância com o plano plurianual e apreciados pelo
Congresso Nacional.

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos
adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso
Nacional, na forma do regimento comum.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de
Senadores e Deputados:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público;

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos
neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente
pelo Presidente da República;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição
e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária,
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sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso
Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com
prévia e específica autorização legislativa.

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que
sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma
regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso
Nacional.

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária
serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos
por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto
encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade
deste percentual será destinada a ações e serviços públicos
de saúde.

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos
projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas
caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que
incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados,
Municípios e Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual.
§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao
Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a
que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na
Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.
§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos
da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços
públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será
computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do
art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou
encargos sociais.
§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das
programações a que se refere o § 9º deste artigo, em
montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos
por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício
anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da
programação definidos na lei complementar prevista no § 9º
do art. 165.
§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste
artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos
impedimentos de ordem técnica.
§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a
execução da programação prevista no §11 deste artigo, for
destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios,
independerá da adimplência do ente federativo destinatário
e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida
para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de
que trata o caput do art. 169.
§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no
empenho de despesa que integre a programação, na forma
do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas:
I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei
orçamentária, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o
Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública
enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do
impedimento;

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no
que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas
relativas ao processo legislativo.

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no
inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o
remanejamento da programação cujo impedimento seja
insuperável;

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou
rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem
despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme

III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo
previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto
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de lei sobre o remanejamento da programação cujo
impedimento seja insuperável;

operações de crédito por antecipação de receita, previstas
no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;

IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o
término do prazo previsto no inciso III, o Congresso Nacional
não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será
implementado por ato do Poder Executivo, nos termos
previstos na lei orçamentária.

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;

§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as
programações orçamentárias previstas no § 11 não serão de
execução obrigatória nos casos dos impedimentos
justificados na notificação prevista no inciso I do § 14.
§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins
de cumprimento da execução financeira prevista no § 11
deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da
receita corrente líquida realizada no exercício anterior.
§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da
despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de
resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes
orçamentárias, o montante previsto no § 11 deste artigo
poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação
incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.
§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações
de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e
impessoal às emendas apresentadas, independentemente
da autoria.
Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei
orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações
diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais;
III - a realização de operações de créditos que excedam o
montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais
com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por
maioria absoluta;
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou
despesa, ressalvadas a repartição do produto da
arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para as ações e serviços
públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do
ensino e para realização de atividades da administração
tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts.
198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às
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VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra ou de
um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de
recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para
suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações
e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º;
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia
autorização legislativa.
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de
empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos
Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras,
para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e
pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições
sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de
despesas distintas do pagamento de benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o art. 201.
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob
pena de crime de responsabilidade.
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no
exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato
de autorização for promulgado nos últimos quatro meses
daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de
seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício
financeiro subseqüente.
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será
admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou
calamidade pública, observado o disposto no art. 62.
§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas
pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos
recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II,
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para a prestação de garantia ou contragarantia à União e
para pagamento de débitos para com esta.
§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra
poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência,
tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os
resultados de projetos restritos a essas funções, mediante
ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia
autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo.
Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações
orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e
especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, serlhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos,
na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, §
9º.
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só
poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar
referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali
previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses
de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios que não observarem os referidos
limites.
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar
referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios adotarão as seguintes providências:

II - exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da
determinação da lei complementar referida neste artigo, o
servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato
normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a
atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa
objeto da redução de pessoal.
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço.
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos
anteriores será considerado extinto, vedada a criação de
cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou
assemelhadas pelo prazo de quatro anos.
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem
obedecidas na efetivação do disposto no § 4º.
TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança;
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IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua
sede e administração no País.

§ 4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao
aumento arbitrário dos lucros.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em
lei.

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos
dirigentes
da
pessoa
jurídica,
estabelecerá
a
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições
compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a
ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Art. 171. (Revogado);
Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional,
os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os
reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição,
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só
será permitida quando necessária aos imperativos da
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento
do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará
e compatibilizará os planos nacionais e regionais de
desenvolvimento.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção
ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre:
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e
pela sociedade;
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários;
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e
alienações, observados os princípios da administração
pública;

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras
formas de associativismo.
§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade
garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção
do meio ambiente e a promoção econômico-social dos
garimpeiros.
§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior
terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa
e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas
áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo
com o art. 21, XXV, na forma da lei.
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de
administração e fiscal, com a participação de acionistas
minoritários;

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a
responsabilidade dos administradores.

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias
de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de
sua prorrogação, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos
às do setor privado.

II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com
o Estado e a sociedade.

IV - a obrigação de manter serviço adequado.
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos
minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem
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propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao
concessionário a propriedade do produto da lavra.

IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em
lei.
§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o
aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput"
deste artigo somente poderão ser efetuados mediante
autorização ou concessão da União, no interesse nacional,
por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras
e que tenha sua sede e administração no País, na forma da
lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas
atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras
indígenas.
§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos
resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.
§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo
determinado, e as autorizações e concessões previstas neste
artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou
parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.
§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o
aproveitamento do potencial de energia renovável de
capacidade reduzida.
Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos;
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados
básicos resultantes das atividades previstas nos incisos
anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem
nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no
País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de
petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer
origem;
V - a pesquisa, a lavra, o eiquecimento, o reprocessamento,
a industrialização e o comércio de minérios e minerais
nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos
cuja produção, comercialização e utilização poderão ser
autorizadas sob regime de permissão, conforme as
alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta
Constituição Federal.
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou
privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a
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I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em
todo o território nacional;
II - as condições de contratação;
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do
monopólio da União;
§ 3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de
materiais radioativos no território nacional.
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no
domínio econômico relativa às atividades de importação ou
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados e álcool combustível deverá atender aos
seguintes requisitos:
I - a alíquota da contribuição poderá ser:
a) diferenciada por produto ou uso;
b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não
se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b;
II - os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de
álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados
de petróleo;
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados
com a indústria do petróleo e do gás;
c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de
transportes.
Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes
aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do
transporte internacional, observar os acordos firmados pela
União, atendido o princípio da reciprocidade.
Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei
estabelecerá as condições em que o transporte de
mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão
ser feitos por embarcações estrangeiras.
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de
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pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias
e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio
de lei.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator
de desenvolvimento social e econômico.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos,
independentemente do estado civil.

Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou
informação de natureza comercial, feita por autoridade
administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no País dependerá de
autorização do Poder competente.

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor
mais de uma vez.

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA URBANA
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem- estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é
o instrumento básico da política de desenvolvimento e de
expansão urbana.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
CAPÍTULO III
DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA
AGRÁRIA
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja
cumprindo sua função social, mediante prévia e justa
indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte
anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja
utilização será definida em lei.
§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em
dinheiro.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor.

§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse
social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor
a ação de desapropriação.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com
prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento
contraditório especial, de rito sumário, para o processo
judicial de desapropriação.

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei
específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu
adequado aproveitamento,
sob pena, sucessivamente,
de:

§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de
títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos
para atender ao programa de reforma agrária no exercício.

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais
as operações de transferência de imóveis desapropriados
para fins de reforma agrária.

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
progressivo no tempo;

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de
reforma agrária:

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da
dívida pública de emissão previamente aprovada pelo
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real
da indenização e os juros legais.

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em
lei, desde que seu proprietário não possua outra;
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Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à
propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento
dos requisitos relativos a sua função social.
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade
rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de
exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

§ 1º A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras
públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares
a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa,
dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.
§ 2º Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as
alienações ou as concessões de terras públicas para fins de
reforma agrária.

I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de
trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e
dos trabalhadores.
Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na
forma da lei, com a participação efetiva do setor de
produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais,
bem como dos setores de comercialização, de
armazenamento e de transportes, levando em conta,
especialmente:
I - os instrumentos creditícios e fiscais;
II - os preços compatíveis com os custos de produção e a
garantia de comercialização;
III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV - a assistência técnica e extensão rural;
V - o seguro agrícola;
VI - o cooperativismo;
VII - a eletrificação rural e irrigação;
VIII - a habitação para o trabalhador rural.

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais
pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de
concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.
Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos,
independentemente do estado civil, nos termos e condições
previstos em lei.
Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o
arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou
jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão
de autorização do Congresso Nacional.
Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural
ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos,
sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a
cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho
ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a
propriedade.
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos
por usucapião.
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e
a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes
que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito,
será regulado por leis complementares que disporão,
inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram.

§ 1º Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais.

I - (Revogado);

§ 2º Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de
reforma agrária.

III - (Revogado);

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será
compatibilizada com a política agrícola e com o plano
nacional de reforma agrária.

b) (Revogado);
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IV - (Revogado);
V -(Revogado);
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VI - (Revogado);

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:

VII - (Revogado);
VIII - (Revogado);

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

§ 1°- (Revogado);
§ 2°- (Revogado);

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

§ 3°- (Revogado);
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da
lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes
objetivos:
I - universalidade da cobertura e do atendimento;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços;
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;
V - eqüidade na forma de participação no custeio;
VI - diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático e descentralizado da
administração, mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
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b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência
social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e
pensão concedidas pelo regime geral de previdência social
de que trata o art. 201;
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de
quem a lei a ele equiparar.
§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão dos
respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da
União.
§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será
elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis
pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em
vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias,
assegurada a cada área a gestão de seus
recursos.
§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá
contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios.
§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido
o disposto no art. 154, I.
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.
§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só
poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data
da publicação da lei que as houver instituído ou modificado,
não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".
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§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais
e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges,
que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota
sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus
aos benefícios nos termos da lei.

I - descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput
deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo
diferenciadas, em razão da atividade econômica, da
utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou
da condição estrutural do mercado de trabalho.

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos
do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos
para o sistema único de saúde e ações de assistência social
da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva
contrapartida de recursos.
§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das
contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e II deste
artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei
complementar.
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os
quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e
IV do caput, serão não-cumulativas.
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de
substituição gradual, total ou parcial, da contribuição
incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a
receita ou o faturamento.
Seção II
DA SAÚDE
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde recursos mínimos derivados da aplicação de
percentuais calculados sobre:
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo
exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze
por cento);
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos
recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a,
e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos
respectivos Municípios;
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto
da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e
§ 3º.
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a
cada cinco anos, estabelecerá:
I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;
II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das
disparidades regionais;
III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal;
IV - (Revogado).
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§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão
admitir agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias por meio de processo seletivo público,
de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde;

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial
profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira
e a regulamentação das atividades de agente comunitário de
saúde e agente de combate às endemias, competindo à
União, nos termos da lei, prestar assistência financeira
complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação;

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º
do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça
funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou
de agente de combate às endemias poderá perder o cargo
em caso de descumprimento dos requisitos específicos,
fixados em lei, para o seu exercício.
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as
sem fins lucrativos.
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo
nos casos previstos em lei.
§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias
humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento,
bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue
e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

IV - participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico;

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
Seção III
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de
regime geral, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade
avançada;
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego
involuntário;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes
dos segurados de baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao
cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o
disposto no § 2º.
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do
regime geral de previdência social, ressalvados os casos de
atividades exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se
tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos
definidos em lei complementar.

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica,
bem como as de saúde do trabalhador;
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§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá
valor mensal inferior ao salário mínimo.
§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o
cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na
forma da lei.
§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios definidos em lei.
§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social,
na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante
de regime próprio de previdência.
§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas
terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de
cada ano.
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de
previdência social, nos termos da lei, obedecidas as
seguintes condições:

previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios,
nos casos e na forma da lei.
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão
previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda
e àqueles sem renda própria que se dediquem
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua
residência, desde que pertencentes a famílias de baixa
renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a
um salário-mínimo.
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que
trata o § 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores
às vigentes para os demais segurados do regime geral de
previdência social.
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em relação
ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício contratado, e regulado por lei complementar.

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;

§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará
ao participante de planos de benefícios de entidades de
previdência privada o pleno acesso às informações relativas
à gestão de seus respectivos planos.

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite
para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que
exerçam suas atividades em regime de economia familiar,
nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador
artesanal.

§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as
condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos
e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a
remuneração dos participantes, nos termos da lei.

§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo
anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.

§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência
privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades
de economia mista e outras entidades públicas, salvo na
qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese
alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do
segurado.

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração
pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em
que os diversos regimes de previdência social se
compensarão
financeiramente,
segundo
critérios
estabelecidos em lei.
§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do
trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime
geral de previdência social e pelo setor privado.
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão incorporados ao salário para efeito de contribuição
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§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto
patrocinadoras de entidades fechadas de previdência
privada, e suas respectivas entidades fechadas de
previdência privada.
§ 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior
aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas
permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços
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públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de
previdência privada.
§ 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo
estabelecerá os requisitos para a designação dos membros
das diretorias das entidades fechadas de previdência privada
e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e
instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto
de discussão e deliberação.
Seção IV
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de têla provida por sua família, conforme dispuser a lei.
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência
social serão realizadas com recursos do orçamento da
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras
fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:
I - descentralização político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a
coordenação e a execução dos respectivos programas às
esferas estadual e municipal, bem como a entidades
beneficentes e de assistência social;
II - participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis.
Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal
vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social
até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida,
vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada
diretamente aos investimentos ou ações apoiados.
CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO
Seção I
DA EDUCAÇÃO
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos
das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais
da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de
trabalhadores considerados profissionais da educação básica
e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação
de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.

I - despesas com pessoal e encargos sociais;
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§ 1º É facultado às universidades admitir professores,
técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais
e regionais.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de
pesquisa científica e tecnológica.

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá
disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade
própria;
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III - atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até
5 (cinco) anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e
da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições
do educando;
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da
educação básica, por meio de programas suplementares de
material didáticoescolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da
autoridade competente.
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos
pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as
seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, de maneira a assegurar formação básica
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§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também
a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem.
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios organizarão em regime de colaboração seus
sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas
federais e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de
oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade
do ensino mediante assistência técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente
no ensino fundamental e médio.
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas
de colaboração, de modo a assegurar a universalização do
ensino obrigatório.
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao
ensino regular.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte
e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou
pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada,
para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do
governo que a transferir.
§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput"
deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino
federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na
forma do art. 213.
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§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano
nacional de educação.

II - universalização do atendimento escolar;

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e
assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão
financiados com recursos provenientes de contribuições
sociais e outros recursos orçamentários.

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de
financiamento a contribuição social do salário-educação,
recolhida pelas empresas na forma da lei.
§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da
contribuição social do salário-educação serão distribuídas
proporcionalmente ao número de alunos matriculados na
educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas
públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus
excedentes financeiros em educação;
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder
Público, no caso de encerramento de suas atividades.
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser
destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e
médio, na forma da lei, para os que demonstrarem
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e
cursos regulares da rede pública na localidade da residência
do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.
§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e
fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por
instituições de educação profissional e tecnológica poderão
receber apoio financeiro do Poder Público.

III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos
públicos em educação como proporção do produto interno
bruto.
Seção II
DA CULTURA
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.
2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de
alta significação para os diferentes segmentos étnicos
nacionais.
3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de
duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do
País e à integração das ações do poder público que
conduzem à:
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II produção, promoção e difusão de bens culturais;
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura
em suas múltiplas dimensões;
IV democratização do acesso aos bens de cultura;
V valorização da diversidade étnica e regional.

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema
nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas
federativas que conduzam a:
I - erradicação do analfabetismo;
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
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III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.

estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos
seguintes princípios:
I - diversidade das expressões culturais;
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
III - fomento à produção, difusão e circulação de
conhecimento e bens culturais;

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes
públicos e privados atuantes na área cultural;

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão
da documentação governamental e as providências para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o
conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão
punidos, na forma da lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios
detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos.
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a
fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por
cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento
de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses
recursos no pagamento de:
I - despesas com pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada
diretamente aos investimentos ou ações apoiados.
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em
regime de colaboração, de forma descentralizada e
participativa, institui um processo de gestão e promoção
conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e
permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a
sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento
humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos
culturais.)

V - integração e interação na execução das políticas,
programas, projetos e ações desenvolvidas;

VII - transversalidade das políticas culturais;
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da
sociedade civil;
IX - transparência e compartilhamento das informações;
X - democratização dos processos decisórios com
participação e controle social;
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos
recursos e das ações;
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos
orçamentos públicos para a cultura.
§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas
respectivas esferas da Federação:
I - órgãos gestores da cultura;
II - conselhos de política cultural;
III - conferências de cultura;
IV - comissões intergestores;
V - planos de cultura;
VI - sistemas de financiamento à cultura;
VII - sistemas de informações e indicadores culturais;

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na
política nacional de cultura e nas suas diretrizes,
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VIII - programas de formação na área da cultura; e
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IX - sistemas setoriais de cultura.
§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema
Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os
demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo.
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis
próprias.
Seção III
DO DESPORTO
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas
formais e não-formais, como direito de cada um,
observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e
associações, quanto a sua organização e funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção
prioritária do desporto educacional e, em casos específicos,
para a do desporto de alto rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e
o não- profissional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de
criação nacional.
§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina
e às competições desportivas após esgotarem-se as
instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta
dias, contados da instauração do processo, para proferir
decisão final.
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de
promoção social.
CAPÍTULO IV
DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o
desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação
científica e tecnológica e a inovação.
§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá
tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem
público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.
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§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente
para a solução dos problemas brasileiros e para o
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas
áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive
por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e
concederá aos que delas se ocupem meios e condições
especiais de trabalho.
§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em
pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação
e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que
pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao
empregado, desvinculada do salário, participação nos
ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu
trabalho.
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular
parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de
fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.
§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput
, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto
privados, nas diversas esferas de governo.
§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior
das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação,
com vistas à execução das atividades previstas no caput.
Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e
será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento
cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a
autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.
Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o
fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos
demais entes, públicos ou privados, a constituição e a
manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais
ambientes promotores da inovação, a atuação dos
inventores independentes e a criação, absorção, difusão e
transferência de tecnologia.
Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com
órgãos e entidades públicos e com entidades privadas,
inclusive para o compartilhamento de recursos humanos
especializados e capacidade instalada, para a execução de
projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e
tecnológico e de inovação, mediante contrapartida
financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário,
na forma da lei.
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Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração
entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a
promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação.

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio
e televisão atenderão aos seguintes princípios:

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI.

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à
produção independente que objetive sua divulgação;

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão
concorrentemente sobre suas peculiaridades.
CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou
veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em
qualquer veículo de comunicação social, observado o
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;

III - regionalização da produção cultural, artística e
jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da
família.
Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que
tenham sede no País.

§ 3º Compete à lei federal:

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do
capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e
de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá
pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos, que exercerão
obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o
conteúdo da programação.

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao
Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas
etárias a que não se recomendem, locais e horários em que
sua apresentação se mostre inadequada;

§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e
direção da programação veiculada são privativas de
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em
qualquer meio de comunicação social.

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à
família a possibilidade de se defenderem de programas ou
programações de rádio e televisão que contrariem o
disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos,
práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio
ambiente.

§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica,
independentemente da tecnologia utilizada para a prestação
do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art.
221, na forma de lei específica, que também garantirá a
prioridade de profissionais brasileiros na execução de
produções nacionais.

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a
restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo
anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência
sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas
empresas de que trata o § 1º

§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, permissão e autorização para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementaridade dos sistemas privado,
público e estatal.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.

§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação
independe de licença de autoridade.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art.
64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá
de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso
Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na
forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de
vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos
para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.
Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o
Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o
Conselho de Comunicação Social, na forma da lei.
CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo
para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à
pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
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V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
a crueldade.
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com
solução técnica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas,
a
sanções
penais
e
administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira
são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma
da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas
pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter
sua localização definida em lei federal, sem o que não
poderão ser instaladas.
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º
deste artigo, não se consideram cruéis as práticas
desportivas que utilizem animais, desde que sejam
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta
Constituição Federal, registradas como bem de natureza
imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro,
devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure
o bem-estar dos animais envolvidos.
CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do
Idoso
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado.
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§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes.

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de
veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes
aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao
trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à
escola;

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana
e da paternidade responsável, o planejamento familiar é
livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar
recursos educacionais e científicos para o exercício desse
direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de
instituições oficiais ou privadas.
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir
a violência no âmbito de suas relações.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral
à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a
participação de entidades não governamentais, mediante
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados
à saúde na assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para as pessoas portadoras de deficiência
física, sensorial ou mental, bem como de integração social do
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação
do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de
discriminação.
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IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição
de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa
técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a
legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade
e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à
criança, ao adolescente e ao jovem dependente de
entorpecentes e drogas afins.
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a
exploração sexual da criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da
lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por
parte de estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações,
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à
filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do
adolescente levar-se- á em consideração o disposto no art.
204.
§ 8º A lei estabelecerá:
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I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos
dos jovens;

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal,
visando à articulação das várias esferas do poder público
para a execução de políticas públicas.

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,
salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de
catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população,
ou no interesse da soberania do País, após deliberação do
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o
retorno imediato logo que cesse o risco.

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados
preferencialmente em seus lares.
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a
gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
CAPÍTULO VIII
DOS ÍNDIOS
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos
resultados da lavra, na forma da lei.

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos,
os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a
posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração
das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes, ressalvado relevante interesse público da União,
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a
nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra
a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa fé.
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174,
§ 3º e § 4º.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus
direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em
todos os atos do processo.
TÍTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais
Art. 233. (Revogado);
Art. 234. É vedado à União, direta ou indiretamente, assumir,
em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a
despesas com pessoal inativo e com encargos e
amortizações da dívida interna ou externa da administração
pública, inclusive da indireta.
Art. 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado, serão
observadas as seguintes normas básicas:
I - a Assembléia Legislativa será composta de dezessete
Deputados se a população do Estado for inferior a seiscentos
mil habitantes, e de vinte e quatro, se igual ou superior a esse
número, até um milhão e quinhentos mil;
II - o Governo terá no máximo dez Secretarias;
III - o Tribunal de Contas terá três membros, nomeados, pelo
Governador eleito, dentre brasileiros de comprovada
idoneidade e notório saber;
IV - o Tribunal de Justiça terá sete Desembargadores;
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V - os primeiros Desembargadores serão nomeados pelo
Governador eleito, escolhidos da seguinte forma:

registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.

a) cinco dentre os magistrados com mais de trinta e cinco
anos de idade, em exercício na área do novo Estado ou do
Estado originário;

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro.

b) dois dentre promotores, nas mesmas condições, e
advogados de comprovada idoneidade e saber jurídico, com
dez anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecido o
procedimento fixado na Constituição;

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende
de concurso público de provas e títulos, não se permitindo
que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis
meses.

VI - no caso de Estado proveniente de Território Federal, os
cinco primeiros Desembargadores poderão ser escolhidos
dentre juízes de direito de qualquer parte do País;
VII - em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito, o primeiro
Promotor de Justiça e o primeiro Defensor Público serão
nomeados pelo Governador eleito após concurso público de
provas e títulos;
VIII - até a promulgação da Constituição Estadual,
responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral
e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório
saber, com trinta e cinco anos de idade, no mínimo,
nomeados pelo Governador eleito e demissíveis "ad nutum";
IX - se o novo Estado for resultado de transformação de
Território Federal, a transferência de encargos financeiros da
União para pagamento dos servidores optantes que
pertenciam à Administração Federal ocorrerá da seguinte
forma:
a) no sexto ano de instalação, o Estado assumirá vinte por
cento dos encargos financeiros para fazer face ao
pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante
sob a responsabilidade da União;
b) no sétimo ano, os encargos do Estado serão acrescidos de
trinta por cento e, no oitavo, dos restantes cinqüenta por
cento;
X - as nomeações que se seguirem às primeiras, para os
cargos mencionados neste artigo, serão disciplinadas na
Constituição Estadual;
XI - as despesas orçamentárias com pessoal não poderão
ultrapassar cinqüenta por cento da receita do Estado.
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em
caráter privado, por delegação do Poder Público.

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio
exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis
de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis
derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os
princípios desta Constituição.
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o
Programa de Integração Social, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, passa, a partir
da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o
abono de que trata o § 3º deste artigo.
§ 1º Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, pelo
menos quarenta por cento serão destinados a financiar
programas de desenvolvimento econômico, através do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
com critérios de remuneração que lhes preservem o valor.
§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração
Social e do Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios
de saque nas situações previstas nas leis específicas, com
exceção da retirada por motivo de casamento, ficando
vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput"
deste artigo, para depósito nas contas individuais dos
participantes.
§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que
contribuem para o Programa de Integração Social ou para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público,
até dois salários mínimos de remuneração mensal, é
assegurado o pagamento de um salário mínimo anual,
computado neste valor o rendimento das contas individuais,
no caso daqueles que já participavam dos referidos
programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de
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§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma
contribuição adicional da empresa cujo índice de
rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da
rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais
contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha
de salários, destinadas às entidades privadas de serviço
social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical.
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios
públicos e os convênios de cooperação entre os entes
federados, autorizando a gestão associada de serviços
públicos, bem como a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade
dos serviços transferidos.
Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às
instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou
municipal e existentes na data da promulgação desta
Constituição, que não sejam total ou preponderantemente
mantidas com recursos públicos.
§ 1º O ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a
formação do povo brasileiro.
§ 2º O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de
Janeiro, será mantido na órbita federal.
Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer
região do País onde forem localizadas culturas ilegais de
plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na
forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma
agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei, observado, no que couber, o
disposto no art. 5º.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho
escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com
destinação específica, na forma da lei.

Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que
o Poder Público dará assistência aos herdeiros e
dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime
doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do
ilícito.
Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação
tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre
1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda,
inclusive.
Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no
§ 7º do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais
para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em
decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva
atividades exclusivas de Estado.
Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de
desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante
processo administrativo em que lhe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão
responsável pelo regime geral de previdência social, ainda
que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite
máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por
esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI.
Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o
pagamento de proventos de aposentadoria e pensões
concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes,
em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de
contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer
natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e
administração desses fundos.
Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o
pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de
previdência social, em adição aos recursos de sua
arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei
que disporá sobre a natureza e administração desse fundo.
Brasília, 5 de outubro de 1988.

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros,
dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte
coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o
disposto no art. 227, § 2º.
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PREÂMBULO
O Povo Paulista, invocando a proteção de Deus, e inspirado
nos princípios constitucionais da República e no ideal de a
todos assegurar justiça e bem-estar, decreta e promulga, por
seus representantes, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
TÍTULO I
Dos Fundamentos do Estado
Artigo 1º - O Estado de São Paulo, integrante da República
Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são
vedadas
pela
Constituição
Federal.
Artigo 2º - A lei estabelecerá procedimentos judiciários
abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo objeto
principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades
fundamentais.
Artigo 3º - O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que declararem insuficiência de recursos.
Artigo 4º - Nos procedimentos administrativos, qualquer que
seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de
validade, a igualdade entre os administrados e o devido
processo legal, especialmente quanto à exigência da
publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do
despacho ou decisão motivados.

anos.
§1º - A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão
legislativa anual, independentemente de convocação, de 1º
de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de
dezembro.
§2º - No primeiro ano da legislatura a Assembléia Legislativa
reunir-se-á, da mesma forma, em sessões preparatórias, a
partir de 1º de janeiro, para a posse de seus membros e
eleição da Mesa.
§3º - As reuniões marcadas para as datas fixadas no § 1º
serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente,
quando recaírem em sábado, domingo ou feriado.
§4º - A sessão legislativa não será interrompida sem
aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do
projeto de lei do orçamento.
§5º - A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa
far-se-á:
1 - pelo Presidente, nos seguintes casos:
a)

decretação de estado de sítio ou de estado de
defesa que atinja todo ou parte do território
estadual;
b) intervenção no Estado ou em Município;
c) recebimento dos autos de prisão de Deputado, na
hipótese de crime inafiançável.
2 - pela maioria absoluta dos membros da Assembleia
Legislativa ou pelo Governador, em caso de urgência ou
interesse público relevante.

TÍTULO II
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Artigo 5º - São Poderes do Estado, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
§1º - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
§2º - O cidadão, investido na função de um dos Poderes, não
poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta
Constituição.
Artigo 6º - O Município de São Paulo é a Capital do Estado.
Artigo 7º - São símbolos do Estado a bandeira, o brasão de
armas e o hino.
Artigo 8º - Além dos indicados no artigo 26 da Constituição
Federal, incluem-se entre os bens do Estado os terrenos
reservados às margens dos rios e lagos do seu domínio.

§6º - Na sessão legislativa extraordinária, a Assembléia
Legislativa deliberará somente sobre a matéria para a qual
foi convocada.

CAPÍTULO II
Do Poder Legislativo
SEÇÃO I
Da Organização do Poder Legislativo
Artigo 9º - O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia
Legislativa, constituída de Deputados, eleitos e investidos na
forma da legislação federal, para uma legislatura de quatro

4 - na deliberação sobre a destituição do Procurador-Geral
de Justiça;
5 - na deliberação sobre a prisão de Deputado em flagrante
de crime inafiançável e na autorização, ou não, para a
formação de culpa.
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Artigo 10 - A Assembléia Legislativa funcionará em sessões
públicas, presente, pelo menos, um quarto de seus
membros.
§1º - Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações da Assembleia Legislativa e de suas Comissões
serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria
absoluta de seus membros.
§2º - O voto será público, salvo nos seguintes casos:
1 - no julgamento de Deputados ou do Governador;
2 - na eleição dos membros da Mesa e de seus substitutos;
3 - na aprovação prévia de Conselheiros do Tribunal de
Contas indicados pelo Governador;
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Artigo 11 - Os membros da Mesa e seus substitutos serão
eleitos para um mandato de dois anos.
§1º - A eleição far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria
absoluta da Assembleia Legislativa.
§2º - É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente.
Artigo 12 - Na constituição da Mesa e das Comissões
assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos políticos com assento na
Assembleia Legislativa.
Artigo 13 - A Assembleia Legislativa terá Comissões
permanentes e temporárias, na forma e com as atribuições
previstas no Regimento Interno.

§2º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
além de outros previstos no Regimento Interno, serão
criadas mediante requerimento de um terço dos membros
da Assembleia Legislativa, para apuração de fato
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões,
quando for o caso, encaminhadas aos órgãos competentes
do Estado para que promovam a responsabilidade civil e
criminal de quem de direito.
§3º - O Regimento Interno disporá sobre a competência da
Comissão representativa da Assembleia Legislativa que
funcionará durante o recesso, quando não houver
convocação extraordinária.

§1º - Às comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe:

SEÇÃO II
Dos Deputados

1 - discutir e votar projetos de lei que dispensarem, na forma
do Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se
houver, para decisão deste, requerimento de um décimo dos
membros da Assembleia Legislativa;

Artigo 14 - Os Deputados são invioláveis por suas opiniões,
palavras e votos.

2 - convocar Secretário de Estado para prestar,
pessoalmente, no prazo de trinta dias, informações sobre
assunto previamente determinado, importando crime de
responsabilidade a ausência sem justificação adequada;
3 - convocar dirigentes de autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público, para prestar informações
sobre assuntos de área de sua competência, previamente
determinados, no prazo de trinta dias, sujeitando-se, pelo
não comparecimento sem justificação adequada, às penas
da lei;
4 - convocar o Procurador-Geral de Justiça, o ProcuradorGeral do Estado e o Defensor Público-Geral, para prestar
informações a respeito de assuntos previamente fixados,
relacionados com a respectiva área;
5 - acompanhar a execução orçamentária;
6 - realizar audiências públicas dentro ou fora da sede do
Poder Legislativo;
7 - receber petições, reclamações, representações ou
queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das
autoridades ou entidades públicas;
8 - velar pela completa adequação dos atos do Poder
Executivo que regulamentem dispositivos legais;
9 - tomar o depoimento de autoridade e solicitar o de
cidadão;
10 - fiscalizar e apreciar programas de obras, planos
estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e, sobre
eles, emitir parecer;
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§1º - Desde a expedição do diploma, os membros da
Assembléia Legislativa não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável, nem processados
criminalmente sem prévia licença do Plenário.
§2º - O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de
deliberação suspende a prescrição, enquanto durar o
mandato.
§3º - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos
serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à
Assembléia Legislativa, para que, pelo voto secreto da
maioria absoluta, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a
formação da culpa.
§4º - Os Deputados serão submetidos a julgamento perante
o Tribunal de Justiça do Estado.
§5º - Os Deputados não serão obrigados a testemunhar
sobre informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes
confiaram ou deles receberam informações.
§6º - A incorporação de Deputados, embora militares e ainda
que em tempo de guerra, às Forças Armadas, dependerá de
prévia licença da Assembléia Legislativa.
§7º - As imunidades dos Deputados subsistirão durante o
estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de
dois terços dos membros da Assembléia Legislativa, nos
casos de atos praticados fora do recinto dessa Casa, que
sejam incompatíveis com a execução da medida.
§8º - No exercício de seu mandato, o Deputado terá livre
acesso às repartições públicas, podendo diligenciar
pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e
indireta, devendo ser atendido pelos respectivos
responsáveis, na forma da lei.
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Artigo 15 - Os Deputados não poderão:
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,
incluindo os de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas
entidades constantes da alínea anterior;
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa
que goze de favor decorrente de contrato com pessoa
jurídica de direito público, ou nela exercer função
remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad
nutum”, nas entidades referidas na alínea “a” do inciso I;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das
entidades a que se refere a alínea “a” do inciso I;
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo
federal, estadual ou municipal.
Artigo 16 - Perderá o mandato o Deputado:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no
artigo anterior;

Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de
Território, de Prefeitura de Capital ou Chefe de Missão
Diplomática temporária;
II - licenciado pela Assembléia Legislativa 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.
§1º - O Suplente será convocado, nos casos de vaga, com a
investidura nas funções previstas neste artigo ou de licença
superior a cento e vinte dias.
§2º - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á
eleição, se faltarem mais de quinze meses para o término do
mandato.
§3º - Na hipótese do inciso I deste artigo, o Deputado poderá
optar pela remuneração de seu mandato.
Artigo 18 - Os Deputados perceberão remuneração, fixada
em cada legislatura para a subseqüente, sujeita aos impostos
gerais, o de renda e os extraordinários inclusive.
Parágrafo único - Os Deputados farão declaração pública de
bens, no ato da posse e no término do mandato.

SEÇÃO III
Das Atribuições do Poder Legislativo

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o
decoro parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à
terça-parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão
autorizada pela Assembleia Legislativa;

Artigo 19 - Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção
do Governador, dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, ressalvadas as especificadas no
artigo 20, e especialmente sobre:

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos
na Constituição Federal;

I - sistema tributário estadual, instituição de impostos, taxas,
contribuições de melhoria e contribuição social;

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

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento
anual, operações de crédito, dívida pública e empréstimos
externos, a qualquer título, pelo Poder Executivo;

§1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos
casos definidos no Regimento Interno, o abuso das
prerrogativas asseguradas ao Deputado ou a percepção de
vantagens indevidas.
§2º - Nos casos dos incisos I, II e VI deste artigo, a perda do
mandato será decidida pela Assembléia Legislativa, por voto
secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa
ou de partido político representado no Legislativo,
assegurada ampla defesa.
§3º - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será
declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de
qualquer dos membros da Assembleia Legislativa ou de
partido político nela representado, assegurada ampla
defesa.
Artigo 17 - Não perderá o mandato o Deputado:
I - investido na função de Ministro de Estado, Governador de
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III - criação e extinção de cargos públicos e fixação de
vencimentos e vantagens.
IV - autorização para a alienação de bens imóveis do Estado
ou a cessão de direitos reais a eles relativos, bem como o
recebimento, pelo Estado, de doações com encargo, não se
considerando como tal a simples destinação específica do
bem;
V - autorização para cessão ou para concessão de uso de
bens imóveis do Estado para particulares, dispensado o
consentimento nos casos de permissão e autorização de uso,
outorgada a título precário, para atendimento de sua
destinação específica;
VI - criação e extinção de Secretarias de Estado;
VII - bens do domínio do Estado e proteção do patrimônio
público;
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VIII - organização administrativa, judiciária, do Ministério
Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria Geral do
Estado;
IX - normas de direito financeiro.
Artigo 20 - Compete, exclusivamente, à Assembleia
Legislativa:
I - eleger a Mesa e constituir as Comissões;
II - elaborar seu Regimento Interno;
III - dispor sobre a organização de sua Secretaria,
funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
IV - dar posse ao Governador e ao Vice-Governador eleitos e
conceder-lhes licença para ausentar-se do Estado, por mais
de quinze dias;
V - fixar, de uma para outra legislatura, a remuneração dos
Deputados, do Governador e do Vice-Governador;
VI - tomar e julgar, anualmente, as contas prestadas pela
Mesa da Assembleia Legislativa, pelo Governador e pelo
Presidente do Tribunal de Justiça, respectivamente, do
Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário,
e apreciar os relatórios sobre a execução dos Planos de
Governo;
VII - decidir, quando for o caso, sobre intervenção estadual
em Município;
VIII - autorizar o Governador a efetuar ou contrair
empréstimos, salvo com Município do Estado, suas
entidades descentralizadas e órgãos ou entidades federais;

prazo de trinta dias, sujeitando-se às penas da lei, na
ausência sem justificativa;
XVI - requisitar informações dos Secretários de Estado e do
Procurador-Geral de Justiça sobre assunto relacionado com
sua pasta ou instituição, importando crime de
responsabilidade não só a recusa ou o não atendimento, no
prazo de trinta dias, senão também o fornecimento de
informações falsas;
XVII - declarar a perda do mandato do Governador;
XVIII - autorizar referendo e convocar plebiscito, exceto nos
casos previstos nesta Constituição;
XIX - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos
de que resultem para o Estado encargos não previstos na lei
orçamentária;
XX
mudar
temporariamente
sua
sede;
XXI - zelar pela preservação de sua competência legislativa
em face da atribuição normativa de outros Poderes;
XXII - solicitar intervenção federal, se necessário, para
assegurar o livre exercício de suas funções;
XXIII - destituir o Procurador-Geral de Justiça, por
deliberação da maioria absoluta de seus membros;
XXIV - solicitar ao Governador, na forma do Regimento
Interno, informações sobre atos de sua competência
privativa;
XXV - receber a denúncia e promover o respectivo processo,
no caso de crime de responsabilidade do Governador do
Estado;
XXVI - apreciar, anualmente, as contas do Tribunal de
Contas.

IX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar;
X - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive
os da administração descentralizada;
XI - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas
do Estado, após arguição em sessão pública;
XII - aprovar previamente, em escrutínio secreto, após
argüição em sessão pública, a escolha dos titulares dos
cargos de Conselheiros do Tribunal de Contas, indicados pelo
Governador do Estado;
XIII - suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou
ato normativo declarado inconstitucional em decisão
irrecorrível do Tribunal de Justiça;
XIV - convocar Secretários de Estado para prestar,
pessoalmente, informações sobre assuntos previamente
determinados, no prazo de trinta dias, importando crime de
responsabilidade a ausência sem justificativa;
XV - convocar o Procurador-Geral de Justiça, o ProcuradorGeral do Estado e o Defensor Público- Geral, para prestar
informações sobre assuntos previamente determinados, no
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SEÇÃO IV
Do Processo Legislativo

Artigo 21 - O processo legislativo compreende a elaboração
de:
I - emenda à Constituição;
II - lei complementar;
III - lei ordinária;
IV - decreto legislativo;
V - resolução.
Artigo 22 - A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia
Legislativa;
II - do Governador do Estado;
III - de mais de um terço das Câmaras Municipais do Estado,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de
seus membros;
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IV - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no
mínimo, por um por cento dos eleitores.

ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.

§1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência
de estado de defesa ou de estado de sítio.

§1º - Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa a
iniciativa das leis que disponham sobre:

§2º - A proposta será discutida e votada em dois turnos,
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as
votações, o voto favorável de três quintos dos membros da
Assembleia Legislativa.

1 - criação e extinção de cargos ou funções em sua
Secretaria, bem como a fixação da respectiva remuneração;

§3º - A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa
da Assembleia Legislativa, com o respectivo número de
ordem.
§4º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada
não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.
Artigo 23 - As leis complementares serão aprovadas pela
maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa,
observados os demais termos da votação das leis ordinárias.
Parágrafo único - Para os fins deste artigo, consideram-se
complementares:

2 - criação, incorporação, fusão e desmembramento de
Municípios.
§2º - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre:
1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a
fixação da respectiva remuneração;
2 - criação das Secretarias de Estado;
3 - organização da Procuradoria Geral do Estado e da
Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais
da União;

2 - a Lei Orgânica do Ministério Público;

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

3 - a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado;

5 - fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar;

4 - a Lei Orgânica da Defensoria Pública;

6 - criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de
registros públicos.

1 - a Lei de Organização Judiciária;

5 - a Lei Orgânica da Polícia Civil;
6 - a Lei Orgânica da Polícia Militar;
7 - a Lei Orgânica do Tribunal de Contas;
8 - a Lei Orgânica das Entidades Descentralizadas;
9 - a Lei Orgânica do Fisco Estadual;
10 - os Estatutos dos Servidores Civis e dos Militares;
11 - o Código de Educação;
12 - o Código de Saúde;
13 - o Código de Saneamento Básico;
14 - o Código de Proteção ao Meio Ambiente;
15 - o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e
Emergências;
16 - a Lei sobre Normas Técnicas de Elaboração Legislativa;
17 - a Lei que institui regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões;
18 - a Lei que impuser requisitos para a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios
ou para a sua classificação como estância de qualquer
natureza.
Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
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§3º - O exercício direto da soberania popular realizar-se-á da
seguinte forma:
1 - a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
de projeto de lei subscrito por, no mínimo, cinco décimos de
unidade por cento do eleitorado do Estado, assegurada a
defesa do projeto, por representante dos respectivos
responsáveis, perante as Comissões pelas quais tramitar;
2 - um por cento do eleitorado do Estado poderá requerer à
Assembleia Legislativa a realização de referendo sobre lei;
3 - as questões relevantes aos destinos do Estado poderão
ser submetidas a plebiscito, quando pelo menos um por
cento do eleitorado o requerer ao Tribunal Regional
Eleitoral, ouvida a Assembleia Legislativa;
4 - o eleitorado referido nos itens anteriores deverá estar
distribuído em, pelo menos, cinco dentre os quinze maiores
Municípios com não menos que dois décimos de unidade por
cento de eleitores em cada um deles;
5 - não serão suscetíveis de iniciativa popular matérias de
iniciativa exclusiva, definidas nesta Constituição;
6 - o Tribunal Regional Eleitoral, observada a legislação
federal pertinente, providenciará a consulta popular prevista
nos itens 2 e 3, no prazo de sessenta dias.
§4º - Compete, exclusivamente, ao Tribunal de Justiça a
iniciativa das leis que disponham sobre:
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1 - criação e extinção de cargos e fixação de vencimentos de
seus membros, dos juízes, dos servidores, incluindo os
demais tribunais judiciários e os serviços auxiliares,
observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal;
2 - organização e divisão judiciárias, bem como criação,
alteração ou supressão de ofícios e cartórios judiciários.
§5º - Não será admitido o aumento da despesa prevista:
1 - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador,
ressalvado o disposto no artigo 174, §§ 1º e 2º;
2 - nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Assembleia Legislativa, do Poder
Judiciário e do Ministério Público.
Artigo 25 - Nenhum projeto de lei que implique a criação ou
o aumento de despesa pública será sancionado sem que dele
conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para
atender aos novos encargos.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica a
créditos extraordinários.
Artigo 26 - O Governador poderá solicitar que os projetos de
sua iniciativa tramitem em regime de urgência.
Parágrafo único - Se a Assembléia Legislativa não deliberar
em até quarenta e cinco dias, o projeto será incluído na
ordem do dia até que se ultime sua votação.
Artigo 27 - O Regimento Interno da Assembleia Legislativa
disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução
cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão
feitas com observância das mesmas normas técnicas
relativas às leis.
Artigo 28 - Aprovado o projeto de lei, na forma regimental,
será ele enviado ao Governador que, aquiescendo, o
sancionará e promulgará.
§1º - Se o Governador julgar o projeto, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á,
total ou parcialmente, dentro de quinze dias úteis, contados
da data do recebimento, comunicando, dentro de quarenta
e oito horas, ao Presidente da Assembleia Legislativa, o
motivo do veto.
§2º - O veto parcial deverá abranger, por inteiro, o artigo, o
parágrafo, o inciso, o item ou alínea.
§3º - Sendo negada a sanção, as razões do veto serão
comunicadas ao Presidente da Assembleia Legislativa e
publicadas se em época de recesso parlamentar.
§4º - Decorrido o prazo, em silêncio, considerar-se-á
sancionado o projeto, sendo obrigatória a sua promulgação
pelo Presidente da Assembleia Legislativa no prazo de dez
dias.
§5º - A Assembleia Legislativa deliberará sobre a matéria
vetada, em único turno de votação e discussão, no prazo de
trinta dias de seu recebimento, considerando-se aprovada
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quando obtiver o voto favorável da maioria absoluta de seus
membros.
§6º - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no §
5º, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata,
até sua votação final.
§7º - Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado para
promulgação, ao Governador.
§8º - Se, na hipótese do § 7º, a lei não for promulgada dentro
de quarenta e oito horas pelo Governador, o Presidente da
Assembleia Legislativa promulgará e, se este não o fizer, em
igual prazo, caberá ao Primeiro Vice-Presidente fazê-lo.
Artigo 29 - Ressalvados os projetos de iniciativa exclusiva,
a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente
poderá ser renovada, na mesma sessão legislativa, mediante
proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia
Legislativa.
SEÇÃO V
Da Procuradoria da Assembleia Legislativa

Artigo 30 - À Procuradoria da Assembleia Legislativa
compete exercer a representação judicial, a consultoria e o
assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo.
Parágrafo único - Lei de iniciativa da Mesa da Assembleia
Legislativa organizará a Procuradoria da Assembleia
Legislativa, observados os princípios e regras pertinentes da
Constituição Federal e desta Constituição, disciplinará sua
competência e disporá sobre o ingresso na classe inicial,
mediante concurso público de provas e títulos.

SEÇÃO VI
Do Tribunal de Contas

Artigo 31 - O Tribunal de Contas do Estado, integrado por
sete Conselheiros, tem sede na Capital do Estado, quadro
próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual,
exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo
96 da Constituição Federal.
§1º - Os Conselheiros do Tribunal serão nomeados dentre
brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:
1 - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos
de idade;
2 - idoneidade moral e reputação ilibada;
3 - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos
e financeiros ou de administração pública;
4 - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva
atividade profissional que exija conhecimentos mencionados
no item anterior.
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§2º - Os Conselheiros do Tribunal serão escolhidos:
1 - dois, pelo Governador do Estado com aprovação da
Assembléia Legislativa, alternadamente entre os substitutos
de Conselheiros e membros da Procuradoria da Fazenda do
Estado junto ao Tribunal, indicados por este, em lista tríplice,
segundo critérios de antigüidade e merecimento;
2 - quatro pela Assembléia Legislativa;
3 - o último, uma vez pelo Governador do Estado, e duas
vezes pela Assembléia Legislativa, alternada e
sucessivamente.
§3º - Os Conselheiros terão as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado e
somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo
quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco
anos.
§4º - Os Conselheiros, nas suas faltas e impedimentos, serão
substituídos na forma determinada em lei, depois de
aprovados os substitutos, pela Assembleia Legislativa.
§5º - Os Substitutos de Conselheiros, quando no efetivo
exercício da substituição, terão as mesmas garantias e
impedimentos do titular.
§6º - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado farão
declaração pública de bens, no ato da posse e no término do
exercício do cargo.

SEÇÃO VII
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

Artigo 32 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado, das entidades da
administração direta e indireta e das fundações instituídas
ou mantidas pelo Poder Público, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia
Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, de direito público ou de direito privado que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e
valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que,
em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Artigo 33 - O controle externo, a cargo da Assembleia
Legislativa, será exercido com 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 do seu recebimento;
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II - julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e autarquias, empresas públicas e
sociedades de economia mista, incluídas as fundações
instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual, e as
contas daqueles que derem perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e autarquias, empresas públicas e empresas de
economia mista, incluídas as fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para
cargo de provimento em comissão, bem como a das
concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o
fundamento legal do ato concessório;
IV - avaliar a execução das metas previstas no plano
plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento
anual;
V - realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa,
de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditoria
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e
demais entidades referidas no inciso II;
VI - fiscalizar as aplicações estaduais em empresas de cujo
capital social o Estado participe de forma direta ou indireta,
nos termos do respectivo ato constitutivo;
VII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados
ao Estado e pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste
ou outros instrumentos congêneres;
VIII - prestar as informações solicitadas pela Assembleia
Legislativa ou por comissão técnica sobre a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
IX - 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;
X - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se
verificada a ilegalidade;
XI - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado,
comunicando a decisão à Assembleia Legislativa;
XII - representar ao Poder competente sobre irregularidades
ou abusos apurados;
XIII - emitir parecer sobre a prestação anual de contas da
administração financeira dos Municípios, exceto a dos que
tiverem Tribunal próprio;
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XIV - comunicar à Assembleia Legislativa qualquer
irregularidade verificada nas contas ou na gestão públicas,
enviando-lhe cópia dos respectivos documentos.
§1º - No caso de contrato, o ato de sustação será adotado
diretamente pela Assembleia Legislativa que solicitará, de
imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis.
§2º - Se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, no
prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no
parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§3º - O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa,
trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
Artigo 34 - A Comissão a que se refere o artigo 33, inciso V,
diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que
sob a forma de investimentos não programados ou de
subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade
governamental responsável que, no prazo de cinco dias,
preste os esclarecimentos necessários.
§1º - Não prestados os esclarecimentos, ou considerados
esses, insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal
pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de
trinta dias.
§2º - Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão,
se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave
lesão à economia pública, proporá à Assembleia Legislativa
sua sustação.
Artigo 35 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno
com a finalidade de:
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 e eficiência 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 sobre o deferimento de vantagens e a
forma de calcular qualquer parcela integrante da
remuneração, vencimento ou salário de seus membros ou
servidores;
IV - exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado;
V - apoiar o controle externo, no exercício de sua missão
institucional.
§1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade, ou
ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal,
dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena
de responsabilidade solidária.
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§2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou
entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei,
denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas ou à
Assembleia Legislativa.
Artigo 36 - O Tribunal de Contas prestará suas contas,
anualmente, à Assembleia Legislativa, no prazo de sessenta
dias, a contar da abertura da sessão legislativa.

CAPÍTULO III
Do Poder Executivo
SEÇÃO I
Do Governador e Vice-Governador do Estado

Artigo 37 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do
Estado, eleito para um mandato de quatro anos, na forma
estabelecida pela Constituição Federal.
Artigo 38 - Substituirá o Governador, no caso de
impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o ViceGovernador.
Parágrafo único - O Vice-Governador, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar,
auxiliará o Governador, sempre que por ele convocado para
missões especiais.
Artigo 39 - A eleição do Governador e do Vice-Governador
realizar-se-á noventa dias antes do término do mandato de
seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do
ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no
art. 77 da Constituição Federal.
Artigo 40 - Em caso de impedimento do Governador e do
Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Governança o
Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do
Tribunal de Justiça.
Artigo 41 - Vagando os cargos de Governador e ViceGovernador, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta
a última vaga.
§1º - Ocorrendo a vacância no último ano do período
governamental, aplica-se o disposto no artigo anterior.
§2º - Em qualquer dos casos, os sucessores deverão
completar o período de governo restante.
Artigo 42 - 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 observado o disposto no artigo 38, I, IV e V, da Constituição
Federal.
Artigo 43 - O Governador e o Vice-Governador tomarão
posse perante a Assembleia Legislativa, prestando
compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição
Federal e a do Estado e de observar as leis.
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Parágrafo único - Se, decorridos dez dias da data fixada para
a posse, o Governador ou o Vice-Governador, salvo motivo
de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.
Artigo 44 - O Governador e o Vice-Governador não poderão,
sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado
por período superior a quinze dias, sob pena de perda do
cargo.
Parágrafo único - O pedido de licença, amplamente
motivado, indicará, especialmente, as razões da viagem, o
roteiro e a previsão de gastos.
Artigo 45 - O Governador deverá residir na Capital do Estado.
Artigo 46 - O Governador e o Vice-Governador deverão, no
ato da posse e no término do mandato, fazer declaração
pública de bens.

SEÇÃO II
Das Atribuições do Governador

Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de
outras atribuições previstas nesta Constituição:
I - representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas
e administrativas;
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção
superior da administração estadual;

XIII - indicar diretores de sociedade de economia mista e
empresas públicas;
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites
da competência do Executivo;
XV - subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar
capital, desde que haja recursos hábeis, de sociedade de
economia mista ou de empresa pública, bem como dispor, a
qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que
tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado,
mediante autorização da Assembleia Legislativa;
XVI - delegar, por decreto, a autoridade do Executivo,
funções administrativas que não sejam de sua exclusiva
competência;
XVII - enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei relativos
ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento
anual, dívida pública e operações de crédito;
XVIII - enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o
regime de concessão ou permissão de serviços públicos.
Parágrafo único - A representação a que se refere o inciso I
poderá ser delegada por lei, de iniciativa do Governador, a
outra autoridade.

SEÇÃO III
Da Responsabilidade do Governador

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como
expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução;

Artigo 48 - São crimes de responsabilidade do Governador os
que atentem contra a Constituição Federal ou a do Estado,
especialmente contra:

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

I - a existência da União;

V - prover os cargos públicos do Estado, com as restrições da
Constituição Federal e desta Constituição, na forma pela qual
a lei estabelecer;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
do Ministério Público e dos poderes constitucionais das
unidades da Federação;

VI - nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado;

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

VII - nomear e exonerar os dirigentes de autarquias,
observadas as condições estabelecidas nesta Constituição;

IV - a segurança interna do País;

VIII - decretar e fazer executar intervenção nos Municípios,
na forma da Constituição Federal e desta Constituição;
IX - prestar contas da administração do Estado à Assembleia
Legislativa, na forma desta Constituição;
X - apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão
inaugural, mensagem sobre a situação do Estado, solicitando
medidas de interesse do Governo;
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição;
XII - fixar ou alterar, por decreto, os quadros, vencimentos e
vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas
pelo Estado, nos termos da lei;
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V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.
Parágrafo único - A definição desses crimes, assim como o
seu processo e julgamento, será estabelecida em lei especial.
Artigo 49 - Admitida a acusação contra o Governador, por
dois terços da Assembleia Legislativa, será ele submetido a
julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas
infrações
penais
comuns, ou,
nos
crimes
de
responsabilidade, perante Tribunal Especial.
§1º - O Tribunal Especial a que refere este artigo será
constituído por sete Deputados e sete Desembargadores,
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sorteados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que
também o presidirá.
§2º - Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Especial
referido neste artigo processar e julgar o Vice-Governador
nos crimes de responsabilidade, e os Secretários de Estado,
nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles, ou
com os praticados pelo Governador, bem como o
Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado.
§3º - O Governador ficará suspenso de suas funções:
1 - nas infrações penais comuns, recebida a denúncia ou
queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;
2 - Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do
processo pela Assembléia Legislativa.
§4º - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o
julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do
Governador, sem prejuízo do prosseguimento do processo.
§5º - Enquanto não sobrevier a sentença condenatória
transitada em julgado, nas infrações penais comuns, o
Governador
não
estará
sujeito
a
prisão.
§6º - O Governador, na vigência de seu mandato, não pode
ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas
funções.
Artigo 50 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou
entidade sindical poderá denunciar o Governador, o ViceGovernador e os Secretários de Estado, por crime de
responsabilidade, perante a Assembleia Legislativa.

SEÇÃO IV
Dos Secretários de Estado

Artigo 51 - Os Secretários de Estado serão escolhidos entre
brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos
direitos políticos.
Artigo 52 - Os Secretários de Estado, auxiliares diretos e da
confiança do Governador, serão responsáveis pelos atos que
praticarem ou referendarem no exercício do cargo.
Artigo 53 - Os Secretários farão declaração pública de bens,
no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão
os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Constituição
para os Deputados, enquanto permanecerem em suas
funções.

CAPÍTULO IV
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 54 - São órgãos do Poder Judiciário do Estado:
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I - o Tribunal de Justiça;
II - os Tribunais de Alçada;
III - o Tribunal de Justiça Militar;
IV - os Tribunais do Júri;
V - as Turmas de Recursos;
VI - os Juízes de Direito;
VII - as Auditorias Militares;
VIII - os Juizados Especiais;
IX - os Juizados de Pequenas Causas.
Artigo 55 - Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia
financeira e administrativa.
Parágrafo único - São assegurados, na forma do artigo 99 da
Constituição Federal, ao Poder Judiciário, recursos
suficientes para manutenção, expansão e aperfeiçoamento
de suas atividades jurisdicionais, visando ao acesso de todos
à Justiça.
Artigo 56 - Ouvidos os demais Tribunais de segundo grau,
dentro dos limites estipulados conjuntamente com os
demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias, o Tribunal
de Justiça, pelo seu Órgão Especial, elaborará proposta
orçamentária do Poder Judiciário, encaminhando-a, por
intermédio de seu Presidente, ao Poder Executivo, para
inclusão no projeto de lei orçamentária.
Artigo 57 - À exceção dos créditos de natureza alimentícia,
os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal
e correspondentes autarquias, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação de precatórios e à conta dos respectivos
créditos, proibida a designação de casos ou pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para esse fim.
§1º - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades
de direito público, de verba necessária ao pagamento de
seus débitos constantes de precatórios judiciais
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. Caberá
ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda
determinar o pagamento, segundo as possibilidades do
depósito, e autorizar, a requerimento do credor,
exclusivamente para o caso de preterimento do seu direito
de precedência, o seqüestro da quantia necessária à
satisfação do débito.
§3º - Os créditos de natureza alimentícia, nesta incluídos,
entre
outros,
vencimentos,
pensões
e
suas
complementações, indenizações por acidente de trabalho,
por morte ou invalidez fundadas na responsabilidade civil,
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§2º - Cada Seção do Tribunal de Justiça será presidida por um
Vice-Presidente.

§4º - Os créditos de natureza não alimentícia serão pagos nos
termos do parágrafo anterior, desde que não superiores a
trinta e seis mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo ou
o equivalente vigentes na data do efetivo pagamento.

Artigo 63 - Um quinto dos lugares dos Tribunais de Justiça,
Alçada e de Justiça Militar será composto de advogados e de
membros do Ministério Público, de notório saber jurídico e
reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional ou na carreira.

Artigo 58 - Ao Tribunal de Justiça, mediante ato de seu
Presidente, compete nomear, promover, remover,
aposentar e colocar em disponibilidade os juízes de sua
Jurisdição, ressalvado o disposto no art. 62, exercendo, pelos
seus órgãos competentes, privativamente ou com os
Tribunais de Alçada e da Justiça Militar, as demais
atribuições previstas nesta Constituição.
Artigo 59 - A Magistratura é estruturada em carreira,
observados os princípios, garantias, prerrogativas e
vedações estabelecidas na Constituição Federal, nesta
Constituição e no Estatuto da Magistratura.
Parágrafo único - O benefício da pensão por morte deve
obedecer o princípio do art. 40, §5º, da Constituição Federal.
Artigo 60 - No Tribunal de Justiça haverá um Órgão Especial,
com vinte e cinco Desembargadores, para o exercício das
atribuições administrativas e jurisdicionais de competência
do Tribunal Pleno, inclusive para uniformizar a
jurisprudência divergente entre suas Seções e entre estas e
o Plenário.
Artigo 61 - O acesso dos Desembargadores ao Órgão
Especial, respeitadas a situação existente e a representação
do quinto constitucional, dar-se-á pelos critérios de
antiguidade e eleição, alternadamente.
Parágrafo único - Pelo primeiro critério, a vaga será
preenchida pelo Desembargador mais antigo, salvo recusa
oportunamente manifestada. Pelo segundo, serão elegíveis,
a cada quatriênio, os demais Desembargadores e respectivos
suplentes, por um colégio eleitoral composto pela totalidade
dos Desembargadores e por representantes dos juízes
vitalícios, na forma do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.
Artigo 62 - O Presidente e o 1º Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça e o Corregedor Geral da Justiça, eleitos, a cada
biênio, pela totalidade dos Desembargadores, dentre os
integrantes do órgão especial, comporão o Conselho
Superior da Magistratura.
§1º - Haverá um Vice-Corregedor-Geral da Justiça, para
desempenhar funções, em caráter itinerante, em todo o
território do Estado.

§1º - Para os Tribunais de Alçada e de Justiça Militar serão
indicados, em lista sêxtupla, pela Seção Estadual da Ordem
dos Advogados do Brasil ou pelo Ministério Público,
conforme a classe a que pertencer o cargo a ser provido.
§2º - Dentre os nomes indicados, o Órgão Especial do
Tribunal de Justiça formará lista tríplice, encaminhando-a ao
Governador do Estado que, nos vinte dias subseqüentes,
nomeará um de seus integrantes para o cargo.
§3º - As vagas dessa natureza ocorridas no Tribunal de
Justiça serão providas com integrantes dos Tribunais de
Alçada, pertencentes à mesma classe, pelos critérios de
antigüidade e merecimento alternadamente, observado o
disposto no art. 60.
Artigo 64 - As decisões administrativas dos Tribunais de
segundo grau serão motivadas, sendo as de caráter
disciplinar tomadas por voto da maioria absoluta dos
membros do Tribunal de Justiça, ou de seu Órgão Especial,
salvo nos casos de remoção, disponibilidade e aposentadoria
de magistrado, por interesse público, que dependerão de
voto de dois terços, assegurada ampla defesa.
Artigo 65 - Aos órgãos do Poder Judiciário do Estado
competem a administração e uso dos imóveis e instalações
forenses, podendo ser autorizada parte desse uso a órgãos
diversos, no interesse do serviço judiciário, como dispuser o
Tribunal de Justiça, asseguradas salas privativas, condignas e
permanentes aos advogados e membros do Ministério
Público e da Defensoria Pública, sob a administração das
respectivas entidades.
Artigo 66 - Os processos cíveis já findos em que houver
acordo ou satisfação total da pretensão não constarão das
certidões expedidas pelos Cartórios dos Distribuidores, salvo
se houver autorização da autoridade judicial competente.
Parágrafo único - As certidões relativas aos atos de que cuida
este artigo serão expedidas com isenção de custos e
emolumentos, quando se trate de interessado que declare
insuficiência de recursos.
Artigo 67 - As comarcas do Estado serão classificadas em
entrâncias, nos termos da Lei de Organização Judiciária.
Artigo 68 - O ingresso na atividade notarial e registral, tanto
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de titular como de preposto, depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer
serventia fique vaga sem abertura de concurso por mais de
seis meses.
Parágrafo único - Compete ao Poder Judiciário a realização
do concurso de que trata este artigo, observadas as normas
da legislação estadual vigente.
SEÇÃO II
Da Competência dos Tribunais
Artigo 69 - Compete privativamente aos Tribunais de Justiça
e aos de Alçada:
I - pela totalidade de seus membros, eleger os órgãos
diretivos, na forma dos respectivos regimentos internos;
II - pelos seus órgãos específicos:
a) elaborar seus regimentos internos, com observância das
normas de processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares, velando
pelo exercício da respectiva atividade correcional;
c) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus
membros, e aos servidores que lhes forem subordinados;
d) prover, por concurso público de provas, ou provas e
títulos, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo
169 da Constituição Federal, os cargos de servidores que
integram seus quadros, exceto os de confiança, assim
definidos em lei, que serão providos livremente.
Artigo 70 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça,
por deliberação de seu Órgão Especial, propor à Assembleia
Legislativa, observado o disposto no artigo 169 da
Constituição Federal:
I - a alteração do número de seus membros e dos demais
Tribunais;
II - a criação e a extinção de cargos de seus membros e a
fixação dos respectivos vencimentos, de juízes, dos
servidores, inclusive dos demais Tribunais, e dos serviços
auxiliares;
III - a criação ou a extinção dos demais Tribunais;
IV - a alteração da organização e da divisão judiciária.
Artigo 71 - Tribunais de Alçada serão instalados em regiões
do interior do Estado, pela forma e nos termos em que
dispuser a lei.
Artigo 72 - A Lei de Organização Judiciária poderá criar
cargos de Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, a
serem classificados em quadro próprio, na mais elevada
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entrância do primeiro grau e providos mediante concurso de
remoção.
§1º - A designação será feita pelo Tribunal de Justiça para
substituir membros dos Tribunais ou neles auxiliar, quando
o acúmulo de feitos evidenciar a necessidade de sua
atuação. A designação para substituir ou auxiliar nos
Tribunais de Alçada será realizada mediante solicitação
destes.
§2º - Em nenhuma hipótese haverá redistribuição ou
passagem de processos, salvo para o voto do revisor.
SEÇÃO III
Do Tribunal de Justiça
Artigo 73 - O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder
Judiciário do Estado, com jurisdição em todo o seu território
e sede na Capital, compõe-se de Desembargadores em
número que a lei fixar, providos pelos critérios de
antiguidade e de merecimento, em conformidade com o
disposto nos artigos 58 e 63 deste Capítulo.
Parágrafo único - O Tribunal de Justiça exercerá, em matéria
administrativa de interesse geral do Poder Judiciário, direção
e disciplina da Justiça do Estado.
Artigo 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar
originariamente:
I - nas infrações penais comuns, o Vice-Governador, os
Secretários de Estado, os Deputados Estaduais, o
Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado,
o Defensor Público-Geral e os Prefeitos Municipais;
II - nas infrações penais comuns e nos crimes de
responsabilidade, os juízes dos Tribunais de Alçada e do
Tribunal de Justiça Militar, os juízes de Direito e os juízes
auditores da Justiça Militar, os membros do Ministério
Público exceto o Procurador-Geral de Justiça, o Delegado
Geral da Polícia Civil e o Comandante Geral da Polícia Militar;
III - os mandados de segurança e os “habeas data” contra
atos do Governador, da Mesa e da Presidência da
Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus
membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do
Estado e do Município de São Paulo, do Procurador-Geral de
Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal da
Capital;
IV - os “habeas corpus”, nos processos cujos recursos forem
de sua competência ou quando o coator ou paciente for
autoridade diretamente sujeita a sua jurisdição, ressalvada a
competência do Tribunal de Justiça Militar, nos processos
cujos recursos forem de sua competência;
V - os mandados de injunção, quando a inexistência de
norma regulamentadora estadual ou municipal, de qualquer
dos Poderes, inclusive da administração indireta, torne
inviável o exercício de direitos assegurados nesta
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Constituição;
VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, contestados em face desta
Constituição, o pedido de intervenção em Município e ação
de inconstitucionalidade por omissão, em face de preceito
desta Constituição;
VII - as ações rescisórias de seus julgados e as revisões
criminais nos processos de sua competência;
VIII - os conflitos de competência entre os Tribunais de
Alçada ou as dúvidas de competência entre estes e o Tribunal
de Justiça;
IX - os conflitos de atribuição entre as autoridades
administrativas e judiciárias do Estado;
X - a reclamação para garantia da autoridade de suas
decisões;
XI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo municipal, contestados em face da Constituição
Federal.

Pleno, e inclusive para uniformizar a jurisprudência
divergente de suas Câmaras.

Artigo 75 - Compete, também, ao Tribunal de Justiça:

II - em matéria criminal:

I - provocar a intervenção da União no Estado para garantir
o livre exercício do Poder Judiciário, nos termos desta
Constituição e da Constituição Federal;
II - requisitar a intervenção do Estado em Município, nas
hipóteses previstas em lei.
Artigo 76 - Compete, outrossim, ao Tribunal de Justiça,
processar e julgar, originariamente ou em grau de recurso,
as demais causas que lhe forem atribuídas por lei
complementar.
§1º - Cabe-lhe, também, a execução de sentença nas causas
de sua competência originária, facultada, em qualquer fase
do processo, a delegação de atribuições.
§2º - Cabe-lhe, ainda, processar e julgar os recursos relativos
às causas que a lei especificar, entre aquelas não reservadas
à competência privativa dos demais Tribunais de Segundo
Grau ou dos órgãos recursais dos Juizados Especiais.
Artigo 77 - Compete, ademais, ao Tribunal de Justiça, por
seus órgãos específicos, exercer controle sobre atos e
serviços auxiliares da justiça, abrangidos os notariais e os de
registro.
SEÇÃO IV
Dos Tribunais de Alçada
Artigo 78 - Os Tribunais de Alçada, dotados de autonomia
administrativa, terão jurisdição, sede e número de juízes que
a lei determinar e, desde que esse número seja superior a
vinte e cinco, poderão criar órgão para o exercício das
atribuições administrativas e jurisdicionais do Tribunal
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Artigo 79 - Ressalvada a competência residual do Tribunal de
Justiça, compete, em grau de recursos, aos Tribunais de
Alçada, além de outros feitos definidos em lei, processar e
julgar:
I - em matéria cívil:
a) quaisquer ações relativas à locação de imóveis, bem
assim, as possessórias;
b) as ações relativas à matéria fiscal de competência
dos Municípios;
c) as ações de acidentes do trabalho;
d) as ações de procedimento sumaríssimo, em razão
da matéria;
e) as execuções por título extrajudicial, exceto as
relativas à matéria fiscal da competência dos
Estados;

a)

os crimes contra o patrimônio, seja qual for a
natureza da pena cominada, excetuados os com
evento morte;
b) as demais infrações penais a que não seja
cominada pena de reclusão, isolada, cumulativa ou
alternadamente, excetuadas as infrações penais
relativas a tóxicos e entorpecentes, a falências, as
de competência do Tribunal do Júri e as de
responsabilidade de vereadores.
§1º - A competência dos Tribunais de Alçada em razão da
matéria, do objeto ou do título jurídico, na esfera cível, e da
natureza da infração ou da pena cominada, na esfera
criminal, é extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo
de procedimento, bem como aos mandados de segurança,
"habeas corpus", "habeas data", ações rescisórias e revisões
criminais, relacionados com causa cujo julgamento, em grau
de recurso, lhe seja atribuído por lei.
§2º - A competência dos Tribunais de Alçada será distribuída
ou redistribuída entre eles, por resolução do Tribunal de
Justiça.
SEÇÃO V
Do Tribunal de Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça
Militar
Artigo 80 - O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com
jurisdição em todo o território estadual e com sede na
Capital, compor-se-á de sete juízes, divididos em duas
câmaras, nomeados em conformidade com as normas da
Seção I deste Capítulo, exceto o disposto no artigo 60, e
respeitado o artigo 94 da Constituição Federal, sendo quatro
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militares Coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e três
civis.
Artigo 81 - Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar
e julgar:
I - originariamente, o Chefe da Casa Militar, o ComandanteGeral da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei,
os mandados de segurança e os “habeas corpus”, nos
processos cujos recursos forem de sua competência ou
quando o coator ou coagido estiverem diretamente sujeitos
a sua jurisdição e às revisões criminais de seus julgados e das
Auditorias Militares;
II - em grau de recurso, os policiais militares, nos crimes
militares definidos em lei.
§1º - Compete ainda ao Tribunal exercer a correição geral
sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar, bem como
decidir sobre a perda do posto e da patente dos Oficiais e da
graduação das praças.
§2º - Aos Conselhos de Justiça Militar, permanente ou
especial, com a competência que a lei determinar, caberá
processar e julgar os policiais militares nos crimes militares
definidos em lei.
§3º - Os serviços de correição permanente sobre as
atividades de Polícia Judiciária Militar e do Presídio Militar
serão realizados pelo juiz auditor designado pelo Tribunal.
Artigo 82 - Os juízes do Tribunal de Justiça Militar e os juízes
auditores gozam dos mesmos direitos, vantagens e
vencimentos, sujeitam-se às mesmas proibições dos juízes
dos Tribunais de Alçada e dos juízes de Direito,
respectivamente.
Parágrafo único - Os juízes auditores exercem a jurisdição de
primeiro grau na Justiça Militar do Estado e serão
promovidos ao Tribunal de Justiça Militar nas vagas de juízes
civis, observado o disposto nos arts. 93, III e 94 da
Constituição Federal.
SEÇÃO VI
Dos Tribunais do Júri
Artigo 83 - Os Tribunais do Júri têm as competências e
garantias previstas no artigo 5º, XXXVIII da Constituição
Federal. Sua organização obedecerá ao que dispuser a lei
federal e, no que couber, a Lei de Organização Judiciária.
SEÇÃO VII
Das Turmas de Recursos
Artigo 84 - As Turmas de Recursos são formadas por juízes
de direito titulares da mais elevada entrância de Primeiro
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Grau, na Capital ou no Interior, observada a sua sede, nos
termos da resolução do Tribunal de Justiça, que designará
seus integrantes, os quais poderão ser dispensados, quando
necessário, do serviço de suas varas.
§1º - As Turmas de Recursos constituem-se em órgão de
segunda instância, cuja competência é vinculada aos
Juizados Especiais e de Pequenas Causas.
§2º - A designação prevista neste artigo deverá ocorrer antes
da distribuição dos processos de competência da Turma de
Recursos.
SEÇÃO VIII
Dos Juízes de Direito
Artigo 85 - Os juízes de Direito integram a carreira da
Magistratura e exercem a jurisdição comum estadual de
primeiro grau, nas comarcas e juízos, segundo a
competência determinada por lei.
Artigo 86 - O Tribunal de Justiça, através de seu Órgão
Especial, designará juízes de entrância especial com
competência exclusiva para questões agrárias.
§1º - A designação prevista neste artigo só pode ser
revogada a pedido do juiz ou por deliberação da maioria
absoluta do órgão especial.
§2º - No exercício dessa jurisdição, o juiz deverá, sempre que
necessário à eficiente prestação jurisdicional, deslocar-se até
o local do litígio.
§3º - O Tribunal de Justiça organizará a infraestrutura
humana e material necessária ao exercício dessa atividade
jurisdicional.
SEÇÃO IX
Dos Juizados Especiais e dos Juizados de Pequenas Causas
Artigo 87 - Os Juizados Especiais das Causas Cíveis de Menor
Complexidade e das Infrações Penais de Menor Potencial
Ofensivo terão sua composição e competência definidas em
lei, obedecidos os princípios previstos no artigo 98, I, da
Constituição Federal.
Artigo 88 - A lei disporá sobre a criação, funcionamento e
processo dos Juizados de Pequenas Causas a que se refere o
artigo 24, X, da Constituição Federal.
SEÇÃO X
Da Justiça de Paz
Artigo 89 - A Justiça de Paz compõe-se de cidadãos
remunerados, eleitos pelo voto direto, universal e secreto,
com mandato de quatro anos, e tem competência para, na
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forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em
face de impugnação apresentada, o processo de habilitação
e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional,
além de outras previstas na legislação.
SEÇÃO XI
Da Declaração de Inconstitucionalidade e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade
Artigo 90 - São partes legítimas para propor ação de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou
municipais, contestados em face desta Constituição ou por
omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou
princípio desta Constituição, no âmbito de seu interesse:
I - o Governador do Estado e a Mesa da Assembleia
Legislativa;
II - o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal;
III - o Procurador-Geral de Justiça;
IV - o Conselho da Seção Estadual da Ordem dos Advogados
do Brasil;
V - as entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual
ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso;
VI - os partidos políticos com representação na Assembleia
Legislativa, ou, em se tratando de lei ou ato normativo
municipais, na respectiva Câmara.
§1º - O Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas
ações diretas de inconstitucionalidade.
§2º - Quando o Tribunal apreciar a inconstitucionalidade, em
tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente,
o Procurador-Geral do Estado, a quem caberá defender, no
que couber, o ato ou o texto impugnado.
§3º - Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será
comunicada à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal
interessada, para a suspensão da execução, no todo ou em
parte, da lei ou do ato normativo.
§4º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de
medida para tornar efetiva norma desta Constituição, a
decisão será comunicada ao Poder competente para a
adoção das providências necessárias à prática do ato que lhe
compete ou início do processo legislativo, e, em se tratando
de órgão administrativo, para a sua ação em trinta dias, sob
pena de responsabilidade.
§5º - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou de seu órgão especial poderá o Tribunal de
Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, como objeto de ação
direta.

dar-se-á pelo órgão jurisdicional colegiado competente para
exame da matéria.
CAPÍTULO V
Das Funções Essenciais à Justiça
SEÇÃO I
Do Ministério Público
Artigo 91 - O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
Parágrafo único - São princípios institucionais do Ministério
Público a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional.
Artigo 92 - Ao Ministério Público é assegurada autonomia
administrativa e funcional, cabendo-lhe, na forma de sua lei
complementar:
I - praticar atos próprios de gestão;
II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional do
pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares,
organizados em quadros próprios;
III - adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva
contabilização;
IV- propor à Assembléia Legislativa a criação e a extinção de
seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos
vencimentos de seus membros, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
V - prover os cargos iniciais de carreira e dos serviços
auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção e
demais
formas
de
provimento
derivado;
VI - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das
Promotorias
de
Justiça;
VII - compor os órgãos da Administração Superior;
VIII
elaborar
seus
regimentos
internos;
IX - exercer outras competências dela decorrentes.
§1º - O Ministério Público instalará as Promotorias de Justiça
e serviços auxiliares em prédios sob sua administração.
§2º - As decisões do Ministério Público, fundadas em sua
autonomia funcional e administrativa, obedecidas as
formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade
imediata, ressalvada a competência constitucional dos
Poderes do Estado.
Artigo 93 - O Ministério Público elaborará sua proposta
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a, por intermédio
do Procurador-Geral de Justiça, ao Poder Executivo, para
inclusão no projeto de lei orçamentária.

§6º - Nas declarações incidentais, a decisão dos Tribunais
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§1º - Os recursos correspondentes às dotações
orçamentárias próprias e globais do Ministério Público serão
entregues, na forma do artigo 171, sem vinculação a
qualquer tipo de despesa.
§2º - Os recursos próprios, não originários do Tesouro
Estadual, serão utilizados em programas vinculados aos fins
da Instituição, vedada outra destinação.
§3º - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação de
dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será
exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno estabelecido na
sua lei complementar e, no que couber, no artigo 35 desta
Constituição.
Artigo 94 - Lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao
Procurador-Geral
de
Justiça,
disporá
sobre:
I - normas específicas de organização, atribuições e Estatuto
do Ministério Público, observados, entre outros, os seguintes
princípios:
a) ingresso na carreira mediante concurso público de provas
e títulos, assegurada a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em sua realização e observada, nas
nomeações, a ordem de classificação;
b) promoção voluntária, por antiguidade e merecimento,
alternadamente, de entrância a entrância, e da entrância
mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça,
aplicando-se, por assemelhação, o disposto no artigo 93, III,
da Constituição Federal;
c) vencimentos fixados com diferença não excedente a dez
por cento de uma para outra entrância, e da entrância mais
elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, cuja
remuneração, em espécie, a qualquer título, não poderá
ultrapassar o teto fixado como limite no âmbito dos Poderes
do Estado;
d) aposentadoria com proventos integrais, sendo
compulsória por invalidez ou aos setenta anos de idade, e
facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de
exercício efetivo, aplicando-se o disposto no art. 40, § 4º e
art. 129, § 4º, da Constituição Federal;
e) o benefício da pensão por morte deve obedecer o
princípio do art. 40, §5º, da Constituição Federal;
II - elaboração de lista tríplice, entre integrantes da carreira,
para escolha do Procurador-Geral de Justiça pelo
Governador do Estado, para mandato de dois anos,
permitida uma recondução;
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III - destituição do Procurador-Geral de Justiça por
deliberação da maioria absoluta e por voto secreto da
Assembleia Legislativa;
IV - controle externo da atividade policial;
V - procedimentos administrativos de sua competência;
VI - regime jurídico dos membros do Ministério Público,
integrantes de quadro especial, que oficiam junto aos
tribunais de Contas;
VII - demais matérias necessárias ao cumprimento de seus
fins institucionais.
§1º - Decorrido o prazo previsto em lei, sem nomeação do
Procurador-Geral de Justiça, será investido no cargo o
integrante mais votado da lista tríplice prevista no inciso II
deste artigo.
§2º - O Procurador-Geral de Justiça fará declaração pública
de bens, no ato da posse e no término do mandato.
Artigo 95 - Os membros do Ministério Público têm as
seguintes garantias:
I - vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo
perder o cargo senão por sentença judicial transitada em
julgado;
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público,
mediante decisão do órgão colegiado competente do
Ministério Público, por voto de dois terços de seus membros,
assegurada ampla defesa;
III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à
remuneração, o disposto na Constituição Federal.
Parágrafo único - O ato de remoção e de disponibilidade de
membro do Ministério Público, por interesse público,
fundar-se-á em decisão por voto de dois terços do órgão
colegiado competente, assegurada ampla defesa.
Artigo 96 - Os membros do Ministério Público sujeitam-se,
entre outras, às seguintes proibições:
I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários, percentagens ou custas processuais;
II - exercer a advocacia;
III - participar de sociedade comercial, na forma da lei;
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra
função pública, salvo uma de magistério, se houver
compatibilidade de horário;
V - exercer atividade político-partidária, salvo exceções
previstas na lei;
Artigo 97 - Incumbe ao Ministério Público, além de outras
funções:
I - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e
dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou portadores
de deficiências, sem prejuízo da correição judicial;
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II - deliberar sobre sua participação em organismos estatais
de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política
penal e penitenciária e outros afetos a sua área de atuação;

IX - realizar procedimentos disciplinares não regulados por
lei especial;
X - exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.

III - receber petições, reclamações, representações ou
queixas de qualquer pessoa ou entidade representativa de
classe, por desrespeito aos direitos assegurados na
Constituição Federal e nesta Constituição, as quais serão
encaminhadas a quem de direito, e respondidas no prazo
improrrogável de trinta dias.

Artigo 100 - A direção superior da Procuradoria Geral do
Estado compete ao Procurador-Geral do Estado, responsável
pela orientação jurídica e administrativa da instituição, ao
Conselho da Procuradoria Geral do Estado e à CorregedoriaGeral do Estado, na forma da respectiva Lei Orgânica.

Parágrafo único - Para promover o inquérito civil e os
procedimentos administrativos de sua competência, o
Ministério Público poderá, nos termos de sua lei
complementar:
1 - requisitar dos órgãos da administração direta ou indireta,
os meios necessários à sua conclusão;
2 - propor à autoridade administrativa competente a
instauração de sindicância para a apuração de falta
disciplinar ou ilícito administrativo.
SEÇÃO II
Da Procuradoria Geral do Estado
Artigo 98 - A Procuradoria Geral do Estado é instituição de
natureza permanente, essencial à Administração Pública
Estadual, vinculada diretamente ao Governador,
responsável pela advocacia do Estado, da Administração
direta e autarquias e pela assessoria e consultoria jurídica do
Poder Executivo, sendo orientada pelos princípios da
legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
Parágrafo único - Lei orgânica da Procuradoria Geral do
Estado disciplinará sua competência e a dos órgãos que a
compõem e disporá sobre o regime jurídico dos integrantes
da carreira de Procurador do Estado, respeitado o disposto
nos artigos 132 e 135 da Constituição Federal.
Artigo 99 - São funções institucionais da Procuradoria Geral
do Estado:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado;
II - exercer as funções de consultoria e assessoria jurídica do
Poder Executivo e da Administração em geral;
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de
Contas;
IV - exercer as funções de consultoria jurídica e de
fiscalização da Junta Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento técnico-legislativo ao
Governador do Estado;
VI - promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida
ativa estadual;
VII - propor ação civil pública representando o Estado;
VIII - prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma da
lei;
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Parágrafo único - O Procurador-Geral do Estado será
nomeado pelo Governador, em comissão, entre os
Procuradores que integram a carreira, e deverá apresentar
declaração pública de bens, no ato da posse e de sua
exoneração.
Artigo 101 - Vinculam-se à Procuradoria Geral do Estado,
para fins de atuação uniforme e coordenada, os órgãos
jurídicos das autarquias, incluindo as de regime especial,
aplicando-se a seus procuradores os mesmos direitos e
deveres, garantias e prerrogativas, proibições e
impedimentos, atividade correicional, vencimentos,
vantangens e disposições atinentes à carreira de Procurador
do Estado, contidas na Lei Orgânica de que trata o art. 98,
parágrafo único, desta Constituição.
Artigo 102 - As autoridades e servidores da Administração
Estadual ficam obrigados a atender às requisições de
certidões, informações, autos de processo administrativo,
documentos e diligências formuladas pela Procuradoria
Geral do Estado, na forma da lei.
SEÇÃO III
Da Defensoria Pública
Artigo 103 - À Defensoria Pública, instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, compete a orientação jurídica
e a defesa dos necessitados, em todos os graus.
Parágrafo único - Lei Orgânica disporá sobre a estrutura,
funcionamento e competência da Defensoria Pública,
observado o disposto nos arts. 134 e 135 da Constituição
Federal
e
em
lei
complementar
federal.
SEÇÃO IV
Da Advocacia
Artigo 104 - O advogado é indispensável à administração da
justiça e, nos termos da lei, inviolável por seus atos e
manifestações,
no
exercício
da
profissão.
Parágrafo único - É obrigatório o patrocínio das partes por
advogados, em qualquer juízo ou tribunal, inclusive nos
juizados de menores, nos juizados previstos nos incisos VIII e
IX do artigo 54 e junto às turmas de recursos, ressalvadas as
exceções
legais.
Artigo 105 - O Poder Executivo manterá, no sistema prisional
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e nos distritos policiais, instalações destinadas ao contato
privado do advogado com o cliente preso.
Artigo 106 - Os membros do Poder Judiciário, as autoridades
e os servidores do Estado zelarão para que os direitos e
prerrogativas dos advogados sejam respeitados, sob pena de
responsabilização na forma da lei.
Artigo 107 - O advogado que não seja defensor público,
quando nomeado para defender autor ou réu pobre, terá os
honorários fixados pelo juiz, na forma que a lei estabelecer.
Artigo 108 - As atividades correicionais nos Cartórios
Judiciais contarão, necessariamente, com a presença de um
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de
São Paulo.
Artigo 109 - Para efeito do disposto no artigo 3º desta
Constituição, o Poder Executivo manterá quadros fixos de
defensores públicos em cada juizado e, quando necessário,
advogados designados pela Ordem dos Advogados do Brasil
- SP, mediante convênio.
SEÇÃO V
Do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana
Artigo 110 - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana será criado por lei com a finalidade de
investigar as violações de direitos humanos no território do
Estado, de encaminhar as denúncias a quem de direito e de
propor soluções gerais a esses problemas.
TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO I
Da Administração Pública
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse
público.
Artigo 112 - As leis e atos administrativos externos deverão
ser publicados no órgão oficial do Estado, para que
produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos
não normativos poderá ser resumida.
Artigo 113 - A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos
administrativos e estabelecer recursos adequados à sua
revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento.
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Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a
qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no
prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos,
decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da
autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua
expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições
judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária.
Artigo 115 - Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório
o cumprimento das seguintes normas:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período. A nomeação
do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação, o aprovado em concurso público de provas ou
de provas e títulos será convocado com prioridade sobre
novos concursados para assumir cargo ou emprego, na
carreira;
V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão
exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de
cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e
condições previstos em lei;
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical, obedecido o disposto no artigo 8º da
Constituição Federal;
VII - o servidor e empregado público gozarão de estabilidade
no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura
para o exercício de cargo de representação sindical ou no
caso previsto no inciso XXIII deste artigo, até um ano após o
término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave
definida em lei;
VIII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei complementar federal;
IX - a lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para os portadores de deficiências, garantindo as
adaptações necessárias para a sua participação nos
concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão;
X - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
XI - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos,
sem distinção de índices entre servidores públicos civis e
militares, far-se-á sempre na mesma data;
XII - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre
a maior e menor remuneração dos servidores públicos,
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observados, como limites máximos, no âmbito dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como no âmbito do
Ministério Público, os valores percebidos como
remuneração,
em
espécie,
a
qualquer
título,
respectivamente, pelos Deputados à Assembléia Legislativa,
Secretários de Estado, Desembargadores do Tribunal de
Justiça e pelo Procurador-Geral de Justiça;
XIII - até que se atinja o limite a que se refere o inciso
anterior, é vedada a redução de salários que implique a
supressão das vantagens de caráter individual, adquiridas
em razão de tempo de serviço, previstas no artigo 129 desta
Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará
independentemente da natureza das vantagens auferidas
pelo servidor;
XIV - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo;
XV - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos,
para efeito de remuneração de pessoal do serviço público,
ressalvado o disposto no inciso anterior e no art. 39, § 1º da
Constituição Federal;
XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou
idêntico fundamento;
XVII - os vencimentos, remuneração ou salário dos
servidores públicos, civis e militares, são irredutíveis e a
retribuição mensal observará o que dispõem os incisos XI e
XIII deste artigo, bem como os arts. 150, II, 153, III e 153, §2º,
I, da Constituição Federal;
XVIII - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver compatibilidade de
horários:
a) de dois cargos de professor;
b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) de dois cargos privativos de médico;
XIX - a proibição de acumular, a que se refere o inciso
anterior, estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia
mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público;
XX - a administração fazendária e seus agentes fiscais de
rendas, aos quais compete exercer, privativamente, a
fiscalização de tributos estaduais, terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os
demais setores administrativos, na forma da lei;
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XXI - a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação,
privatização ou extinção das sociedades de economia mista,
autarquias, fundações e empresas públicas depende de
prévia aprovação da Assembleia Legislativa;
XXII - depende de autorização legislativa, em cada caso, a
criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso
anterior, assim como a participação de qualquer delas em
empresa privada;
XXIII - fica instituída a obrigatoriedade de um Diretor
Representante e de um Conselho de Representantes, eleitos
pelos servidores e empregados públicos, nas autarquias,
sociedades de economia mista e fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público, cabendo à lei definir os limites
de sua competência e atuação;
XXIV - é obrigatória a declaração pública de bens, antes da
posse e depois do desligamento, de todo o dirigente de
empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e
fundação instituída ou mantida pelo Poder Público;
XXV - os órgãos da administração direta e indireta ficam
obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA - e, quando assim o exigirem suas
atividades, Comissão de Controle Ambiental, visando à
proteção da vida, do meio ambiente e das condições de
trabalho dos seus servidores, na forma da lei;
XXVI - ao servidor público que tiver sua capacidade de
trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho
ou doença do trabalho será garantida a transferência para
locais ou atividades compatíveis com sua situação;
XXVII - é vedada a estipulação de limite de idade para
ingresso por concurso público na administração direta,
empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público,
respeitando-se apenas o limite constitucional para
aposentadoria compulsória;
XXVIII - os recursos provenientes dos descontos
compulsórios dos servidores públicos, bem como a
contrapartida do Estado, destinados à formação de fundo
próprio de previdência, deverão ser postos, mensalmente, à
disposição da entidade estadual responsável pela prestação
do benefício, na forma que a lei dispuser;
XXIX - a administração pública direta e indireta, as
universidades públicas e as entidades de pesquisa técnica e
científica oficiais ou subvencionadas pelo Estado prestarão
ao Ministério Público o apoio especializado ao desempenho
das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do
Trabalho, da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de
outros interesses coletivos e difusos.
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§1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas da administração pública direta, indireta,
fundações e órgãos controlados pelo Poder Público deverá
ter caráter educacional, informativo e de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§2º - É vedada ao Poder Público, direta ou indiretamente, a
publicidade de qualquer natureza fora do território do
Estado para fim de propaganda governamental, exceto às
empresas que enfrentam concorrência de mercado.
§3º - A inobservância do disposto nos incisos II, III e IV deste
artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade
responsável, nos termos da lei.
§4º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado, prestadoras de serviços públicos, responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.

deverão ser precedidas da indicação do local onde serão
executados e do respectivo projeto técnico completo, que
permita a definição precisa de seu objeto e previsão de
recursos orçamentários, sob pena de invalidade da licitação.
Parágrafo único - Na elaboração do projeto mencionado
neste artigo, deverão ser atendidas as exigências de
proteção do patrimônio histórico-cultural e do meio
ambiente, observando-se o disposto no § 2º do artigo 192
desta Constituição.
Artigo 119 - Os serviços concedidos ou permitidos ficarão
sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder
Público e poderão ser retomados quando não atendam
satisfatoriamente aos seus fins ou às condições do contrato.
Parágrafo único - Os serviços de que trata este artigo não
serão subsidiados pelo Poder Público, em qualquer medida,
quando prestados por particulares.
Artigo 120 - Os serviços públicos serão remunerados por
tarifa previamente fixada pelo órgão executivo competente,
na forma que a lei estabelecer.

§5º - As entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público, o Ministério Público, bem como os Poderes
Legislativo e Judiciário, publicarão, até o dia trinta de abril de
cada ano, seu quadro de cargos e funções, preenchidos e
vagos, referentes ao exercício anterior.

Artigo 121 - Órgãos competentes publicarão, com a
periodicidade necessária, os preços médios de mercado de
bens e serviços, os quais servirão de base para as licitações
realizadas pela administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

Artigo 116 - Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela
remuneratória, pagos com atraso, deverão ser corrigidos
monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis
à espécie.

Artigo 122 - Os serviços públicos, de natureza industrial ou
domiciliar, serão prestados aos usuários por métodos que
visem à melhor qualidade e maior eficiência e à modicidade
das tarifas.

SEÇÃO II
Das Obras, Serviços Públicos, Compras e Alienações

Parágrafo único - Cabem à empresa estatal, com
exclusividade de distribuição, os serviços de gás canalizado
em todo o seu território, incluindo o fornecimento direto a
partir de gasodutos de transporte, de forma que sejam
atendidas as necessidades dos setores industrial, domiciliar,
comercial, automotivo e outros.

Artigo 117 - Ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública, que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
Parágrafo único - É vedada à administração pública direta e
indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo
Poder Público, a contratação de serviços e obras de
empresas que não atendam às normas relativas à saúde e
segurança no trabalho.
Artigo 118 - As licitações de obras e serviços públicos
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Artigo 123 - A lei garantirá, em igualdade de condições,
tratamento preferencial à empresa brasileira de capital
nacional, na aquisição de bens e serviços pela administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público.
CAPÍTULO II
Dos Servidores Públicos do Estado
SEÇÃO I
Dos Servidores Públicos Civis
Artigo 124 - Os servidores da administração pública direta,
das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo
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Poder Público terão regime jurídico único e planos de
carreira.

§2º - A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos, funções
ou empregos temporários.

§1º - A lei assegurará 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.

§3º - O tempo de serviço público federal, estadual ou
municipal será computado integralmente para os efeitos de
aposentadoria e disponibilidade.

§2º - No caso do parágrafo anterior, não haverá alteração
nos vencimentos dos demais cargos da carreira a que
pertence aquele cujos vencimentos foram alterados por
força da isonomia.

§4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em
atividade, ainda quando decorrente de reenquadramento,
de transformação ou reclassificação do cargo ou função em
que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§3º - Aplica-se aos servidores a que se refere o "caput" deste
artigo e disposto no artigo 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da Constituição
Federal.

§5º - O benefício da pensão, por morte, deve obedecer o
princípio do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

Artigo 125 - O exercício do mandato eletivo por servidor
público far-se-á com observância do artigo 38 da
Constituição Federal.

§6º - O tempo de serviço prestado sob o regime de
aposentadoria especial será computado da mesma forma,
quando o servidor ocupar outro cargo de regime idêntico, ou
pelo critério da proporcionalidade, quando se trate de
regimes diversos.

§1º - Fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar
cargo em sindicato de categoria, o direito de afastar-se de
suas funções, durante o tempo em que durar o mandato,
recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei.
§2º - O tempo de mandato eletivo será computado para fins
de aposentadoria especial.
Artigo 126 - O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais,
quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos.
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.
III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta,
se mulher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de serviço em funções de magistério,
docentes e especialistas de educação, se homem, e aos vinte
e cinco anos, se mulher, com proventos integrais;
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco,
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos
sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço;
§1º - Lei complementar estabelecerá exceções ao disposto
no inciso III, "a" e "c", no caso de exercício de atividades
consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma do
que dispuser a respeito a legislação federal.
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§7º - O servidor, após noventa dias decorridos da
apresentação do pedido de aposentadoria voluntária,
instruído com prova de ter completado o tempo de serviço
necessário à obtenção do direito, poderá cessar o exercício
da função pública, independentemente de qualquer
formalidade.
Artigo 127 - Aplica-se aos servidores públicos estaduais, para
efeito de estabilidade, o disposto no artigo 41 da
Constituição Federal.
Artigo 128 - As vantagens de qualquer natureza só poderão
ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao
interesse público e às exigências do serviço.
Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido
no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem
como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida
aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no
artigo 115, XVI, desta Constituição.
Artigo 130 - Ao servidor será assegurado o direito de
remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência
do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga, nos
termos da lei.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também
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ao servidor cônjuge de titular de mandato eletivo estadual
ou municipal.

aplica-se aos servidores mencionados neste artigo o disposto
na seção anterior.

Artigo 131 - O Estado responsabilizará os seus servidores por
alcance e outros danos causados à administração, ou por
pagamentos efetuados em desacordo com as normas legais,
sujeitando-os ao sequestro e perdimento dos bens, nos
termos da lei.

§3º - O servidor público militar demitido por ato
administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente
ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado à
Corporação com todos os direitos restabelecidos.

Artigo 132 - Os servidores públicos estáveis do Estado e de
suas autarquias, desde que tenham completado cinco anos
de efetivo exercício, terão computado, para efeito de
aposentadoria, nos termos da lei, o tempo de serviço
prestado em atividade de natureza privada, rural ou urbana,
hipótese em que os diversos sistemas de previdência social
se compensarão financeiramente, segundo critérios
estabelecidos em lei.
Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos de efetivo
exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer
título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração
superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual
foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por
ano, até o limite de dez décimos.
Artigo 134 - O servidor, durante o exercício do mandato de
vereador, será inamovível.
Artigo 135 - Ao servidor público estadual será contado, como
de efetivo exercício, para efeito de aposentadoria e
disponibilidade, o tempo de serviço prestado em cartório
não oficializado, mediante certidão expedida pela
Corregedoria Geral da Justiça.
Artigo 136 - O servidor público civil demitido por ato
administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente
ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado ao serviço
público, com todos os direitos adquiridos.
Artigo 137 - A lei assegurará à servidora gestante mudança
de função, nos casos em que for recomendado, sem prejuízo
de seus vencimentos ou salários e demais vantagens do
cargo ou função-atividade.
SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos Militares
Artigo 138 - São servidores públicos militares estaduais os
integrantes da Polícia Militar do Estado.
§1º - Aplica-se, no que couber, aos servidores a que se refere
este artigo, o disposto no artigo 42 da Constituição Federal.

§4º - O oficial da Polícia Militar só perderá o posto e a
patente se for julgado indigno do Oficialato ou com ele
incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar do
Estado.
§5º - O oficial condenado na Justiça comum ou militar à pena
privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença
transitada em julgado, será submetido ao julgamento
previsto no parágrafo anterior.
§6º - O direito do servidor militar de ser transferido para a
reserva ou ser reformado será assegurado, ainda que
respondendo a inquérito ou processo em qualquer
jurisdição, nos casos previstos em lei específica.
CAPÍTULO III
Da Segurança Pública
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 139 - 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.
§1º - O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua
polícia, subordinada ao Governador do Estado.
§2º - A polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
§3º - A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros é
força auxiliar, reserva do Exército.
SEÇÃO II
Da Polícia Civil
Artigo 140 - À Polícia Civil, órgão permanente, dirigida por
delegados de polícia de carreira, bacharéis em Direito,
incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de
polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as
militares.
§1º - O Delegado-Geral da Polícia Civil, integrante da última
classe da carreira, será nomeado pelo Governador do Estado
e deverá fazer declaração pública de bens no ato da posse e
da sua exoneração.

§2º - Naquilo que não colidir com a legislação específica,
§2º - Aos integrantes da carreira de delegado de polícia fica
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assegurada, nos termos do disposto no art. 241 da
Constituição Federal, isonomia de vencimentos.
§3º - A remoção de integrante da carreira de delegado de
polícia somente poderá ocorrer mediante pedido do
interessado ou manifestação favorável do Colegiado
Superior da Polícia Civil, nos termos da lei.
§4º - Lei Orgânica e Estatuto disciplinarão a organização, o
funcionamento, os direitos, deveres, vantagens e regime de
trabalho da Polícia Civil e de seus integrantes, servidores
especiais, assegurado na estruturação das carreiras o mesmo
tratamento dispensado, para efeito de escalonamento e
promoção, aos delegados de polícia, respeitadas as leis
federais concernentes.
§5º - Lei específica definirá a organização, funcionamento e
atribuições da Superintendência da Polícia TécnicoCientífica, que será dirigida, alternadamente, por perito
criminal e médico legista, sendo integrada pelos seguintes
órgãos:
I - Instituto de Criminalística;
II - Instituto Médico Legal.
SEÇÃO III
Da Polícia Militar
Artigo 141 - À Polícia Militar, órgão permanente, incumbe,
além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública.
§1º - O Comandante-Geral da Polícia Militar será nomeado
pelo Governador do Estado dentre oficiais da ativa,
ocupantes do último posto do Quadro de Oficiais Policiais
Militares, conforme dispuser a lei, devendo fazer declaração
pública de bens no ato da posse e de sua exoneração.
§2º - Lei Orgânica e Estatuto disciplinarão a organização, o
funcionamento, direitos, deveres, vantagens e regime de
trabalho da Polícia Militar e de seus integrantes, servidores
militares estaduais, respeitadas as leis federais
concernentes.
§3º - A criação e manutenção da Casa Militar e Assessorias
Militares somente poderão ser efetivadas nos termos em
que a lei estabelecer.
§4º - O Chefe da Casa Militar será escolhido pelo Governador
do Estado entre oficiais da ativa, ocupantes do último posto
do Quadro de Oficiais Policiais Militares.
Artigo 142 - Ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa
civil, tendo seu quadro próprio e funcionamento definidos na
legislação prevista no §2º do artigo anterior.
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SEÇÃO IV
Da Política Penitenciária
Artigo 143 - A legislação penitenciária estadual assegurará o
respeito às regras mínimas da Organização das Nações
Unidas para o tratamento de reclusos, a defesa técnica nas
infrações disciplinares e definirá a composição e
competência do Conselho Estadual de Política Penitenciária.
TÍTULO IV
Dos Municípios e Regiões
CAPÍTULO I
Dos Municípios
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão
por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na
Constituição Federal e nesta Constituição.
Artigo 145 - A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento
de
Municípios
preservarão
a
continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente
urbano, far-se-ão por lei, obedecidos os requisitos previstos
em lei complementar, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações diretamente
interessadas.
Parágrafo único - O território dos Municípios poderá ser
dividido em distritos, mediante lei municipal, atendidos os
requisitos previstos em lei complementar, garantida a
participação popular.
Artigo 146 - A classificação de Municípios como estância de
qualquer natureza, para concessão de auxílio, subvenções ou
benefícios, dependerá da observância de condições e
requisitos mínimos estabelecidos em lei complementar, de
manifestação dos órgãos técnicos competentes e do voto
favorável da maioria dos membros da Assembleia
Legislativa.
§1º - O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um
Fundo de Melhoria das Estâncias, com o objetivo de
desenvolver programas de urbanização, melhoria e
preservação ambiental das estâncias de qualquer natureza.
§2º - O Fundo de Melhoria das Estâncias terá dotação
orçamentária anual nunca inferior à totalidade da
arrecadação de impostos municipais dessas estâncias, no
exercício imediatamente anterior, devendo a lei fixar
critérios para a transferência e a aplicação desses recursos.
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Artigo 147 - Os Municípios poderão, por meio de lei
municipal, constituir guarda municipal, destinada à proteção
de seus bens, serviços e instalações, obedecidos os preceitos
da lei federal.
Artigo 148 - Lei estadual estabelecerá condições que
facilitem e estimulem a criação de Corpos de Bombeiros
Voluntários nos Municípios respeitada a legislação federal.
SEÇÃO II
Da Intervenção
Artigo 149 - O Estado não intervirá no Município, salvo
quando:
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 a representação
para a observância de princípios constantes nesta
Constituição, ou para prover a execução de lei, de ordem ou
de decisão judicial.
§1º - O decreto de intervenção, que especificará a amplitude,
prazo e condições de execução e, se couber, nomeará o
interventor, será submetido à apreciação da Assembleia
Legislativa, no prazo de vinte e quatro horas.
§2º - Estando a Assembleia Legislativa em recesso, far-se-á
convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e
quatro horas, para apreciar a Mensagem do Governador do
Estado.
§3º - No caso do inciso IV, dispensada a apreciação pela
Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a
execução do ato impugnado, se esta medida bastar ao
restabelecimento da normalidade, comunicando o
Governador do Estado seus efeitos ao Presidente do Tribunal
de Justiça.
§4º - Cessados os motivos da intervenção, as autoridades
afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo
impedimento legal, sem prejuízo da apuração
administrativa, civil ou criminal decorrente de seus atos.
§5º - O interventor prestará contas de seus atos ao
Governador do Estado e aos órgãos de fiscalização a que
estão sujeitas as autoridades afastadas.
SEÇÃO III
Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária,
Operacional e Patrimonial
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Artigo 150 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Município e de todas as
entidades da administração direta e indireta, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade,
motivação, moralidade, publicidade e interesse público,
aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno de cada Poder, na forma
da respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto
no artigo 31 da Constituição Federal.
Artigo 151 - O Tribunal de Contas do Município de São Paulo
será composto por cinco Conselheiros e obedecerá, no que
couber, aos princípios da Constituição Federal e desta
Constituição.
Parágrafo único - Aplicam-se aos Conselheiros do Tribunal
de Contas do Município de São Paulo as normas pertinentes
aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado.
CAPÍTULO II
Da Organização Regional
SEÇÃO I
Dos Objetivos, Diretrizes e Prioridades
Artigo 152 - A organização regional do Estado tem por
objetivo promover:
I - o planejamento regional para o desenvolvimento sócioeconômico e melhoria da qualidade de vida;
II - a cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante
a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e
entidades da administração direta e indireta com atuação na
região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos
públicos a ela destinados;
III - a utilização racional do território, dos recursos naturais,
culturais e a proteção do meio ambiente, mediante o
controle da implantação dos empreendimentos públicos e
privados na região;
IV - a integração do planejamento e da execução de funções
públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na
região;
V - a redução das desigualdades sociais e regionais.
Parágrafo único - O Poder Executivo coordenará e
compatibilizará os planos e sistemas de caráter regional.
SEÇÃO II
Das Entidades Regionais
Artigo 153 - O território estadual poderá ser dividido, total
ou parcialmente, em unidades regionais constituídas por
agrupamentos de Municípios limítrofes, mediante lei
complementar, para integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum,
atendidas as respectivas peculiaridades.
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§1º - Considera-se região metropolitana o agrupamento de
Municípios limítrofes que assuma destacada expressão
nacional, em razão de elevada densidade demográfica,
significativa conurbação e de funções urbanas e regionais
com alto grau de diversidade, especialização e integração
sócio-econômica, exigindo planejamento integrado e ação
conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes.

territorial, quando expressamente estabelecidos pelo
conselho a que se refere o artigo 154.

§2º - Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de
Municípios limítrofes que apresente relação de integração
funcional de natureza econômico-social e urbanização
contínua entre dois ou mais Municípios ou manifesta
tendência nesse sentido, que exija planejamento integrado
e recomende ação coordenada dos entes públicos nela
atuantes.

Artigo 156 - Os planos plurianuais do Estado estabelecerão,
de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
Administração Estadual.

§3º - Considera-se microrregião o agrupamento de
Municípios limítrofes que apresente, entre si, relações de
interação funcional de natureza físico-territorial, econômicosocial e administrativa, exigindo planejamento integrado
com vistas a criar condições adequadas para o
desenvolvimento e integração regional.
Artigo 154 - Visando a promover o planejamento regional, a
organização e execução das funções públicas de interesse
comum, o Estado criará, mediante lei complementar, para
cada unidade regional, um conselho de caráter normativo e
deliberativo, bem como disporá sobre a organização, a
articulação, a coordenação e, conforme o caso, a fusão de
entidades ou órgãos públicos atuantes na região,
assegurada, nestes e naquele, a participação paritária do
conjunto dos Municípios, com relação ao Estado.
§1º - Em regiões metropolitanas, o conselho a que alude o
“caput” deste artigo integrará entidade pública de caráter
territorial, vinculando-se a ele os respectivos órgãos de
direção e execução, bem como as entidades regionais e
setoriais executoras das funções públicas de interesse
comum, no que respeita ao planejamento e às medidas para
sua implementação.
§2º - É assegurada, nos termos da lei complementar, a
participação da população no processo de planejamento e
tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização
de serviços ou funções públicas em nível regional.
§3º - A participação dos municípios nos conselhos
deliberativos e normativos regionais, previstos no “caput”
deste artigo, será disciplinada em lei complementar.
Artigo 155 - Os Municípios deverão compatibilizar, no que
couber, seus planos, programas, orçamentos, investimentos
e ações às metas, diretrizes e objetivos estabelecidos nos
planos e programas estaduais, regionais e setoriais de
desenvolvimento econômico-social e de ordenação
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Parágrafo único - O Estado, no que couber, compatibilizará
os planos e programas estaduais, regionais e setoriais de
desenvolvimento, com o plano diretor dos Municípios e as
prioridades da população local.

Artigo 157 - O Estado e os Municípios destinarão recursos
financeiros específicos, nos respectivos planos plurianuais e
orçamentos, para o desenvolvimento de funções públicas de
interesse comum, observado o disposto no artigo 174 desta
Constituição.
Artigo 158 - Em região metropolitana ou aglomeração
urbana, o planejamento do transporte coletivo de caráter
regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os
municípios integrantes das respectivas entidades regionais.
Parágrafo único - Caberá ao Estado a operação do transporte
coletivo de caráter regional, diretamente ou mediante
concessão ou permissão.
TÍTULO V
Da Tributação, das Finanças e dos Orçamentos
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Estadual
SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais
Artigo 159 - A receita pública será constituída por tributos,
preços e outros ingressos.
Parágrafo único - Os preços públicos serão fixados pelo
Executivo, observadas as normas gerais de Direito Financeiro
e as leis atinentes à espécie.
Artigo
160
Compete
ao
Estado
instituir:
I - os impostos previstos nesta Constituição e outros que
venham a ser de sua competência;
II - taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua
atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte, ou postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
IV - contribuição, cobrada de seus servidores para o custeio,
em benefício destes, de sistemas de previdência e
assistência social.
§1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração tributária,
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especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
§2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de
impostos.
Artigo 161 - O Estado proporá e defenderá a isenção de
impostos sobre produtos componentes da cesta básica.
Parágrafo único - Observadas as restrições da legislação
federal, a lei definirá, para efeito de redução ou isenção da
carga tributária, os produtos que integrarão a cesta básica,
para atendimento da população de baixa renda.
Artigo 162 - O Estado coordenará e unificará serviços de
fiscalização e arrecadação de tributos, bem como poderá
delegar à União, a outros Estados e Municípios, e deles
receber encargos de administração tributária.
SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar
Artigo 163 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado ao Estado:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente da denominação jurídica
dos rendimentos, títulos ou direitos;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada
a lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por
meio de tributo, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público Estadual;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
b)
templos
de
qualquer
culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua
impressão;
VII - respeitado o disposto no artigo 150 da Constituição
Federal, bem assim na legislação complementar específica,
instituir tributo que não seja uniforme em todo o território
estadual, ou que implique distinção ou preferência em
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relação a Município em detrimento de outro, admitida a
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o
equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as
diferentes regiões do Estado;
VIII - instituir isenções de tributos da competência dos
Municípios.
§1º - A proibição do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias
e às fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público,
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,
vinculados aos seus fins essenciais ou deles decorrentes.
§2º - As proibições do inciso VI, “a”, e do parágrafo anterior
não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços,
relacionados com exploração de atividades econômicas
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de
preços ou tarifas pelo usuário.
§3º - A contribuição de que trata o artigo 160, IV, só poderá
ser exigida após decorridos noventa dias da publicação da lei
que a houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando
o disposto no inciso III, "b", deste artigo.
§4º - As proibições expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades
nelas mencionadas.
§5º - A lei determinará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre
mercadorias e serviços.
§6º - Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria
tributária ou previdenciária só poderá ser concedida
mediante lei específica estadual.
§7º - Para os efeitos do inciso V, não se compreende como
limitação ao tráfego de bens a apreensão de mercadorias,
quando desacompanhadas de documentação fiscal idônea,
hipótese em que ficarão retidas até a comprovação da
legitimidade de sua posse pelo proprietário.
Artigo 164 - É vedada a cobrança de taxas:
I - pelo exercício do direito de petição ao Poder Público em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
II - para a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimentos de interesse
pessoal.
SEÇÃO III
Dos Impostos do Estado
Artigo
165
I - impostos sobre:

Compete

ao

Estado

instituir:
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a) transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer bens
ou direitos;

imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna
e a interestadual;

b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual,
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 território do
Estado de São Paulo, a título do imposto previsto no artigo
153, III, da Constituição Federal, incidentes sobre lucros,
ganhos e rendimentos de capital.

7 - incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadorias importadas do exterior,
ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo
fixo de estabelecimento, assim como sobre serviços
prestados no exterior, cabendo o imposto a este Estado,
quando nele estiver situado o estabelecimento destinatário
da mercadoria ou do serviço;
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias
forem fornecidas com serviços não compreendidos na
competência tributária dos Municípios;

§1º - O imposto previsto no inciso I, “a”:

8 - não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos
industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em
lei complementar nacional;
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo,
incluindo lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, § 5º,
da Constituição Federal;

1 - incide sobre:
a) bens imóveis situados neste Estado e direitos a eles
relativos;
b) bens móveis, títulos e créditos, cujo inventário ou
arrolamento for processado neste Estado;
c) bens móveis, títulos e créditos, cujo doador estiver
domiciliado neste Estado;
2 - terá suas alíquotas limitadas aos percentuais máximos
fixados pelo Senado Federal.
§2º - O imposto previsto no inciso I, “b”, atenderá ao
seguinte:
1 - será não cumulativo, compensando-se o que for devido
em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços com o montante cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou em outro Estado ou pelo Distrito
Federal;
2 - a isenção ou não incidência, salvo determinação em
contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o
montante devido nas operações ou prestações
seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;
3 - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das
mercadorias e dos serviços;
4 - terá as suas alíquotas fixadas nos termos do artigo 155, §
2º, IV, V e VI, da Constituição Federal;
5 - em relação às operações e prestações que destinem bens
e serviços a consumidor final localizado em outro Estado,
adotar-se-á:
a. a alíquota interestadual, quando o destinatário for
contribuinte do imposto;
b. a alíquota interna, quando o destinatário não for
contribuinte dele;
6 - na hipótese da alínea “a” do item anterior, caberá a este
Estado, quando nele estiver localizado o destinatário, o

Cursos Completos para a Polícia Militar em:
www.estrategiaconcursos.com.br

9 - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante
do imposto sobre produtos industrializados, quando a
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto
destinado à industrialização ou à comercialização, configure
fato gerador dos dois impostos;
§3º - O produto das multas provenientes do adicional do
imposto de renda será aplicado obrigatoriamente na
construção de casas populares.
Artigo 166 - Lei de iniciativa do Poder Executivo isentará do
imposto as transmissões “causa mortis” de imóvel de
pequeno valor, utilizado como residência do beneficiário da
herança.
Parágrafo único - A lei a que se refere o “caput” deste artigo
estabelecerá as bases do valor referido, de conformidade
com os índices oficiais fixados pelo Governo Federal.
SEÇÃO IV
Da Repartição das Receitas Tributárias
Artigo 167 - O Estado destinará aos Municípios:
I - cinquenta por cento do produto da arrecadação do
imposto sobre a propriedade de veículos automotores
licenciados em seus respectivos territórios;
II - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação;
III - vinte e cinco por cento dos recursos que receber nos
termos do artigo 159, II, da Constituição Federal.
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§1º - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios,
mencionadas no inciso II, serão creditadas conforme os
seguintes critérios:
1 - três quartos, no mínimo, na proporção do valor
adicionado nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus
territórios;
2 - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual.
§2º - As parcelas de receita pertencentes aos Municípios
mencionados no inciso III serão creditadas conforme os
critérios estabelecidos no §1º.
§3º - Cabe à lei dispor sobre o acompanhamento, pelos
beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das
participações previstas neste artigo.
Artigo 168 - É vedada a retenção ou qualquer restrição à
entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção
aos Municípios, neles compreendidos adicionais e
acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único - A proibição contida no “caput” não impede
o Estado de condicionar a entrega de recursos ao pagamento
de seus créditos.
CAPÍTULO II
Das Finanças
Artigo 169 - A despesa de pessoal ativo e inativo ficará
sujeita aos limites estabelecidos na lei complementar a que
se refere o artigo 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único - A concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração
de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
1 - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes;
2 - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.
Artigo 170 - O Poder Executivo publicará e enviará ao
Legislativo, até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§1º - Até dez dias antes do encerramento do prazo de que
trata este artigo, as autoridades nele referidas remeterão ao
Poder Executivo as informações necessárias.
§2º - Os Poderes Judiciário e Legislativo, bem como o
Tribunal de Contas e o Ministério Público, publicarão seus
relatórios, nos termos deste artigo.
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Artigo 171 - O numerário correspondente às dotações
orçamentárias do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do
Ministério
Público,
compreendidos
os
créditos
suplementares e especiais, sem vinculação a qualquer tipo
de despesa, será entregue em duodécimos, até o dia vinte
de cada mês, em cotas estabelecidas na programação
financeira, com participação percentual nunca inferior à
estabelecida pelo Poder Executivo para seus próprios
órgãos.
Artigo 172 - Os recursos financeiros, provenientes da
exploração de gás natural, que couberem ao Estado por
força do disposto no § 1º do artigo 20 da Constituição
Federal, serão aplicados preferencialmente na construção,
desenvolvimento e manutenção do sistema estadual de gás
canalizado.
Artigo 173 - São agentes financeiros do Tesouro Estadual os
hoje denominados Banco do Estado de São Paulo S/A e Caixa
Econômica do Estado de São Paulo S/A.
CAPÍTULO III
Dos Orçamentos
Artigo 174 - Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão,
com
observância
dos
preceitos
correspondentes da Constituição Federal:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública
estadual para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.
§2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as
metas e prioridades da administração pública estadual,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento.
§3º - Os planos e programas estaduais previstos nesta
Constituição serão elaborados em consonância com o plano
plurianual.
§4º - A lei orçamentária anual compreenderá:
1 - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e
indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo
Poder Público;
2 - o orçamento de investimentos das empresas em que o
Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto;
3 - o orçamento de seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta
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e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público;
§5º - A matéria do projeto das leis a que se refere o "caput"
deste artigo será organizada e compatibilizada em todos os
seus aspectos setoriais e regionais pelo órgão central de
planejamento do Estado.
§6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistias,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira,
tributária e creditícia.
§7º - Os orçamentos previstos no §4º, itens 1 e 2, deste
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão, entre
suas funções, a de reduzir desigualdades inter-regionais.
§8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se
incluindo na proibição a autorização para abertura de
créditos suplementares e contratação de operações de
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da
lei.
§9º - Cabe à lei complementar, com observância da
legislação federal:
1 - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos,
a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de
diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
2 - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da
administração direta e indireta, bem como condições para a
instituição e funcionamento de fundos.
Artigo 175 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual,
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos
créditos adicionais, bem como suas emendas, serão
apreciados pela Assembleia Legislativa.
§ 1º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou
aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que:
1 - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias;
2 - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que
incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Municípios.
3 - sejam relacionadas:
a) com correção de erros ou omissões;
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§2º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual.
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§3º - O Governador poderá enviar mensagem ao Legislativo
para propor modificações nos projetos a que se refere este
artigo, enquanto não iniciada, na Comissão competente, a
votação da parte cuja alteração é proposta.
§4º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no
que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas
relativas ao processo legislativo.
§5º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou
rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem
despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme
o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com
prévia e específica autorização legislativa.
Artigo 176 - São vedados:
I - o início de programas, projetos e atividades não incluídos
na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou assunção de obrigações
diretas que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais;
III - a realização de operações de crédito que excedam o
montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais
com fim preciso, aprovados pelo Poder Legislativo, por
maioria absoluta;
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou
despesa, ressalvadas as permissões previstas no artigo 167,
IV, da Constituição Federal e a destinação de recursos para a
pesquisa científica e tecnológica, conforme dispõe o artigo
218, §5º, da Constituição Federal;
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra ou de
um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de
recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para
suprir necessidade ou cobrir “déficit” de empresas,
fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo
165, §5º, da Constituição Federal.
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia
autorização legislativa.
§1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob
pena de crime de responsabilidade.
§2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência
no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o
ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses
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daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de
seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício
financeiro subsequente.
TÍTULO VI
Da Ordem Econômica
CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica
Artigo 177 - O Estado estimulará a descentralização
geográfica das atividades de produção de bens e serviços,
visando ao desenvolvimento equilibrado das regiões.
Artigo 178 - O Estado dispensará às microempresas, às
empresas de pequeno porte, aos micro e pequenos
produtores rurais, assim definidos em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-los pela
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias
e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas, por meio
de lei.
Parágrafo único - As microempresas e empresas de pequeno
porte constituem categorias econômicas diferenciadas
apenas quanto às atividades industriais, comerciais, de
prestação de serviços e de produção rural a que se destinam.
Artigo 179 - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e
outras formas de associativismo.
CAPÍTULO II
Do Desenvolvimento Urbano
Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas
relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os
Municípios assegurarão:
I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantia do bem-estar de seus habitantes;
II - a participação das respectivas entidades comunitárias no
estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos,
programas e projetos que lhes sejam concernentes;
III - a preservação, proteção e recuperação do meio
ambiente urbano e cultural;
IV - a criação e manutenção de áreas de especial interesse
histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização
pública;
V - a observância das normas urbanísticas, de segurança,
higiene e qualidade de vida;
VI - a restrição à utilização de áreas de riscos geológicos;
VII - as áreas definidas em projeto de loteamento como áreas
verdes ou institucionais não poderão, em qualquer hipótese,
ter sua destinação, fim e objetivos originariamente
estabelecidos alterados.
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Artigo 181 - Lei municipal estabelecerá em conformidade
com as diretrizes do plano diretor, normas sobre
zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do
solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais
limitações administrativas pertinentes.
§1º - Os planos diretores, obrigatórios a todos os Municípios,
deverão considerar a totalidade de seu território municipal.
§2º - Os Municípios observarão, quando for o caso, os
parâmetros urbanísticos de interesse regional, fixados em lei
estadual, prevalecendo, quando houver conflito, a norma de
caráter mais restritivo, respeitadas as respectivas
autonomias.
§3º - Os Municípios estabelecerão, observadas as diretrizes
fixadas para as regiões metropolitanas, microrregiões e
aglomerações urbanas, critérios para regularização e
urbanização, assentamentos e loteamentos irregulares.
Artigo 182 - Incumbe ao Estado e aos Municípios promover
programas de construção de moradias populares, de
melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico.
Artigo 183 - Ao Estado, em consonância com seus objetivos
de desenvolvimento econômico e social, cabe estabelecer,
mediante lei, diretrizes para localização e integração das
atividades industriais, considerando os aspectos ambientais,
locacionais, sociais, econômicos e estratégicos, e atendendo
ao melhor aproveitamento das condições naturais urbanas e
de organização especial.
Parágrafo único - Competem aos Municípios, de acordo com
as respectivas diretrizes de desenvolvimento urbano, a
criação e a regulamentação de zonas industriais, obedecidos
os critérios estabelecidos pelo Estado, mediante lei, e
respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do
solo e ao meio ambiente urbano e natural.
CAPÍTULO III
Da Política Agrícola, Agrária e Fundiária
Artigo 184 - Caberá ao Estado, com a cooperação dos
Municípios:
I - orientar o desenvolvimento rural, mediante zoneamento
agrícola inclusive;
II - propiciar o aumento da produção e da produtividade,
bem como a ocupação estável do campo;
III - manter estrutura de assistência técnica e extensão rural;
IV - orientar a utilização racional de recursos naturais de
forma sustentada, compatível com a preservação do meio
ambiente, especialmente quanto à proteção e conservação
do solo e da água;

119
218

VADE MECUM ESTRATÉGICO PARA POLÍCIA MILITAR/Aluno-Oficial da PMSP
Legislação compilada pelo Estratégia Concursos
V - manter um sistema de defesa sanitária animal e vegetal;
VI - criar sistema de inspeção e fiscalização de insumos
agropecuários;
VII - criar sistema de inspeção, fiscalização, normatização,
padronização e classificação de produtos de origem animal e
vegetal;
VIII - manter e incentivar a pesquisa agropecuária;
IX - criar programas especiais para fornecimento de energia,
de forma favorecida, com o objetivo de amparar e estimular
a irrigação;
X - criar programas específicos de crédito, de forma
favorecida, para custeio e aquisição de insumos, objetivando
incentivar a produção de alimentos básicos e da horticultura.
§1º - Para a consecução dos objetivos assinalados neste
artigo, o Estado organizará sistema integrado de órgãos
públicos e promoverá a elaboração e execução de planos de
desenvolvimento agropecuários, agrários e fundiários.
§2º - O Estado, mediante lei, criará um Conselho de
Desenvolvimento Rural, com objetivo de propor diretrizes à
sua política agrícola, garantida a participação de
representantes da comunidade agrícola, tecnológica e
agronômica, organismos governamentais, de setores
empresariais e de trabalhadores.
Artigo 185 - O Estado compatibilizará a sua ação na área
agrícola e agrária para garantir as diretrizes e metas do
Programa Nacional de Reforma Agrária.
Artigo 186 - A ação dos órgãos oficiais atenderá, de forma
preferencial, aos imóveis que cumpram a função social da
propriedade, e especialmente aos mini e pequenos
produtores rurais e aos beneficiários de projeto de reforma
agrária.
Artigo 187 - A concessão real de uso de terras públicas farse-á por meio de contrato, onde constarão,
obrigatoriamente, além de outras que forem estabelecidas
pelas partes, cláusulas definidoras:
I - da exploração das terras, de modo direto, pessoal ou
familiar, para cultivo ou qualquer outro tipo de exploração
que atenda ao plano público de política agrária, sob pena de
reversão ao concedente;
II - da obrigatoriedade de residência dos beneficiários na
localidade de situação das terras;
III - da indivisibilidade e da intransferibilidade das terras, a
qualquer título, sem autorização expressa e prévia do
concedente;
IV - da manutenção das reservas florestais obrigatórias e
observância das restrições ambientais do uso do imóvel, nos
termos da lei.
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Artigo 188 - O Estado apoiará e estimulará o cooperativismo
e o associativismo como instrumento de desenvolvimento
sócio-econômico, bem como estimulará formas de
produção, consumo, serviços, créditos e educação coassociadas, em especial nos assentamentos para fins de
reforma agrária.
Artigo 189 - Caberá ao Poder Público, na forma da lei,
organizar o abastecimento alimentar, assegurando
condições para a produção e distribuição de alimentos
básicos.
Artigo 190 - O transporte de trabalhadores urbanos e rurais
deverá ser feito por ônibus, atendidas as normas de
segurança estabelecidas em lei.
CAPÍTULO IV
Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do
Saneamento
SEÇÃO I
Do Meio Ambiente
Artigo 191 - O Estado e os Municípios providenciarão, com a
participação da coletividade, a preservação, conservação,
defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural,
artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais
e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e
econômico.
Artigo 192 - A execução de obras, atividades, processos
produtivos e empreendimentos e a exploração de recursos
naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer
pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
§1º - A outorga de licença ambiental, por órgão ou entidade
governamental competente, integrante de sistema unificado
para esse efeito, será feita com observância dos critérios
gerais fixados em lei, além de normas e padrões
estabelecidos pelo Poder Público e em conformidade com o
planejamento e zoneamento ambientais.
§2º - A licença ambiental, renovável na forma da lei, para a
execução e a exploração mencionadas no “caput” deste
artigo, quando potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio ambiente, será sempre precedida,
conforme critérios que a legislação especificar, da aprovação
do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo
relatório a que se dará prévia publicidade, garantida a
realização de audiências públicas.
Artigo 193 - O Estado, mediante lei, criará um sistema de
administração da qualidade ambiental, proteção, controle e
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos
recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as
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ações de órgãos e entidades da administração pública direta
e indireta, assegurada a participação da coletividade, com o
fim de:
I - propor uma política estadual de proteção ao meio
ambiente;
II - adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e
junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio
ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo
a degradação em todas as suas formas e impedindo ou
mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o
meio ambiente degradado;
III - definir, implantar e administrar espaços territoriais e
seus componentes representativos de todos os ecossistemas
originais a serem protegidos, sendo a alteração e supressão,
incluindo os já existentes, permitidas somente por lei;
IV - realizar periodicamente auditorias nos sistemas de
controle de poluição e de atividades potencialmente
poluidoras;
V - informar a população sobre os níveis de poluição, a
qualidade do meio ambiente, as situações de risco de
acidentes, a presença de substâncias potencialmente
nocivas à saúde, na água potável e nos alimentos, bem como
os resultados das monitoragens e auditorias a que se refere
o inciso IV deste artigo;
VI - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a capacitação
tecnológica para a resolução dos problemas ambientais e
promover a informação sobre essas questões;
VII - estimular e incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e
a utilização de fontes de energias alternativas, não
poluentes, bem como de tecnologias brandas e materiais
poupadores de energia;
VIII - fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação genética;
IX - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais
das espécies e dos ecossistemas;
X - proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os
animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que
provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à
crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação,
métodos de abate, transporte, comercialização e consumo
de seus espécimes e subprodutos;
XI - controlar e fiscalizar a produção, armazenamento,
transporte, comercialização, utilização e destino final de
substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e
instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a
qualidade de vida e meio ambiente, incluindo o de trabalho;
XII - promover a captação e orientar a aplicação de recursos
financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as
atividades relacionadas com a proteção e conservação do
meio ambiente;
XIII - disciplinar a restrição à participação em concorrências
públicas e ao acesso a benefícios fiscais e créditos oficiais às
pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos de
degradação do meio ambiente;
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XIV - promover medidas judiciais e administrativas de
responsabilização dos causadores de poluição ou de
degradação ambiental;
XV - promover a educação ambiental e a conscientização
pública para a preservação, conservação e recuperação do
meio ambiente;
XVI - promover e manter o inventário e o mapeamento da
cobertura vegetal nativa, visando à adoção de medidas
especiais de proteção, bem como promover o
reflorestamento, em especial, às margens de rios e lagos,
visando à sua perenidade;
XVII - estimular e contribuir para a recuperação da vegetação
em áreas urbanas, com plantio de árvores,
preferencialmente frutíferas, objetivando especialmente a
consecução de índices mínimos de cobertura vegetal;
XVIII - incentivar e auxiliar tecnicamente as associações de
proteção ao meio ambiente constituídas na forma da lei,
respeitando a sua autonomia e independência de atuação;
XIX - instituir programas especiais mediante a integração de
todos os seus órgãos, incluindo os de crédito, objetivando
incentivar os proprietários rurais a executarem as práticas de
conservação do solo e da água, de preservação e reposição
das matas ciliares e replantio de espécies nativas;
XX - controlar e fiscalizar obras, atividades, processos
produtivos e empreendimentos que, direta ou
indiretamente, possam causar degradação do meio
ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e
aplicando as sanções administrativas pertinentes;
XXI - realizar o planejamento e o zoneamento ambientais,
considerando as características regionais e locais, e articular
os respectivos planos, programas e ações;
Parágrafo único - O sistema mencionado no “caput” deste
artigo será coordenado por órgão da administração direta
que será integrado por:
a) Conselho Estadual do Meio Ambiente, órgão normativo e
recursal, cujas atribuições e composição serão definidas em
lei;
b) órgãos executivos incumbidos da realização das atividades
de desenvolvimento ambiental.
Artigo 194 - Aquele que explorar recursos naturais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo
com a solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
Parágrafo único - É obrigatória, na forma da lei, a
recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada nas
áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Artigo 195 - As condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, a sanções penais e administrativas, com aplicação
de multas diárias e progressivas no caso de continuidade da
infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de

121
218

VADE MECUM ESTRATÉGICO PARA POLÍCIA MILITAR/Aluno-Oficial da PMSP
Legislação compilada pelo Estratégia Concursos
atividade e a interdição, independentemente da obrigação
dos infratores de reparação aos danos causados.
Parágrafo único - O sistema de proteção e desenvolvimento
do meio ambiente será integrado pela Polícia Militar,
mediante suas unidades de policiamento florestal e de
mananciais, incumbidas da prevenção e repressão das
infrações cometidas contra o meio ambiente, sem prejuízo
dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados.
Artigo 196 - A Mata Atlântica, a Serra do Mar, a Zona
Costeira, o Complexo Estuarino Lagunar entre Iguape e
Cananeia, os Vales dos Rios Paraíba, Ribeira, Tietê e
Paranapanema e as unidades de conservação do Estado, são
espaços territoriais especialmente protegidos e sua
utilização far-se-á na forma da lei, dependendo de prévia
autorização e dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente.
Artigo 197 - São áreas de proteção permanente:
I - os manguezais;
II - as nascentes, os mananciais e matas ciliares;
III - as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da
flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso ou
reprodução de migratórios;
IV - as áreas estuarinas;
V - as paisagens notáveis;
VI - as cavidades naturais subterrâneas.
Artigo 198 - O Estado estabelecerá, mediante lei, os espaços
definidos no inciso V do artigo anterior, a serem implantados
como especialmente protegidos, bem como as restrições ao
uso e ocupação desses espaços, considerando os seguintes
princípios:
I - preservação e proteção da integridade de amostras de
toda a diversidade de ecossistemas;
II - proteção do processo evolutivo das espécies;
III - preservação e proteção dos recursos naturais.
Artigo 199 - O Poder Público estimulará a criação e
manutenção de unidades privadas de conservação.

unidades de conservação ambiental, serão consideradas
espaços territoriais especialmente protegidos, não sendo
nelas permitidas atividades que degradem o meio ambiente
ou que, por qualquer forma, possam comprometer a
integridade das condições ambientais que motivaram a
expropriação.
Artigo 203 - São indisponíveis as terras devolutas estaduais,
apuradas em ações discriminatórias e arrecadadas pelo
Poder Público, inseridas em unidades de preservação ou
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
Artigo 204 - Fica proibida a caça, sob qualquer pretexto, em
todo o Estado.

SEÇÃO II
Dos Recursos Hídricos
Artigo 205 - O Estado instituirá, por lei, sistema integrado de
gerenciamento dos recursos hídricos, congregando órgãos
estaduais e municipais e a sociedade civil, e assegurará
meios financeiros e institucionais para:
I - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas
e sua prioridade para abastecimento às populações;
II - o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o
rateio dos custos das respectivas obras, na forma da lei;
III - a proteção das águas contra ações que possam
comprometer o seu uso atual e futuro;
IV - a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à
saúde e segurança públicas e prejuízos econômicos ou
sociais;
V - a celebração de convênios com os Municípios, para a
gestão, por estes, das águas de interesse exclusivamente
local;
VI - a gestão descentralizada, participativa e integrada em
relação aos demais recursos naturais e às peculiaridades da
respectiva bacia hidrográfica;
VII - o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu
aproveitamento econômico.

Artigo 200 - O Poder Público Estadual, mediante lei, criará
mecanismos de compensação financeira para Municípios
que sofrerem restrições por força de instituição de espaços
territoriais especialmente protegidos pelo Estado.

Artigo 206 - As águas subterrâneas, reservas estratégicas
para o desenvolvimento econômico-social e valiosas para o
suprimento de água às populações, deverão ter programa
permanente de conservação e proteção contra poluição e
superexplotação, com diretrizes em lei.

Artigo 201 - O Estado apoiará a formação de consórcios
entre os Municípios, objetivando a solução de problemas
comuns relativos à proteção ambiental, em particular à
preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos
recursos naturais.

Artigo 207 - O Poder Público, mediante mecanismos
próprios, definidos em lei, contribuirá para o
desenvolvimento dos Municípios em cujos territórios se
localizarem reservatórios hídricos e naqueles que recebam o
impacto deles.

Artigo 202 - As áreas declaradas de utilidade pública, para
fins de desapropriação, objetivando a implantação de

Artigo 208 - Fica vedado o lançamento de efluentes e
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esgotos urbanos e industriais, sem o devido tratamento, em
qualquer corpo de água.
Artigo 209 - O Estado adotará medidas para controle da
erosão, estabelecendo-se normas de conservação do solo
em áreas agrícolas e urbanas.
Artigo 210 - Para proteger e conservar as águas e prevenir
seus efeitos adversos, o Estado incentivará a adoção, pelos
Municípios, de medidas no sentido:
I - da instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis
para abastecimento às populações e da implantação,
conservação e recuperação de matas ciliares;
II - do zoneamento de áreas inundáveis, com restrições a
usos incompatíveis nas sujeitas a inundações frequentes e da
manutenção da capacidade de infiltração do solo;
III - da implantação de sistemas de alerta e defesa civil, para
garantir a segurança e a saúde públicas, quando de eventos
hidrológicos indesejáveis;
IV - do condicionamento, à aprovação prévia por organismos
estaduais de controle ambiental e de gestão de recursos
hídricos, na forma da lei, dos atos de outorga de direitos que
possam influir na qualidade ou quantidade das águas
superficiais e subterrâneas;
V - da instituição de programas permanentes de
racionalização do uso das águas destinadas ao
abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como
de combate às inundações e à erosão.
Parágrafo único - A lei estabelecerá incentivos para os
Municípios que aplicarem, prioritariamente, o produto da
participação no resultado da exploração dos potenciais
energéticos em seu território, ou da compensação
financeira, nas ações previstas neste artigo e no tratamento
de águas residuárias.
Artigo 211 - Para garantir as ações previstas no artigo 205, a
utilização dos recursos hídricos será cobrada segundo as
peculiaridades de cada bacia hidrográfica, na forma da lei, e
o produto aplicado nos serviços e obras referidos no item 1,
do parágrafo único, deste artigo.
Parágrafo único - O produto da participação do Estado no
resultado da exploração de potenciais hidroenergéticos em
seu território, ou da compensação financeira, será aplicado,
prioritariamente:
1 - em serviços e obras hidráulicas e de saneamento de
interesse comum, previstos nos planos estaduais de recursos
hídricos e de saneamento básico;
2 - na compensação, na forma da lei, aos Municípios afetados
por inundações decorrentes de reservatórios de água
implantados pelo Estado, ou que tenham restrições ao seu
desenvolvimento em razão de leis de proteção de
mananciais.
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Artigo 212 - Na articulação com a União, quando da
exploração dos serviços e instalações de energia elétrica, e
do aproveitamento energético dos cursos de água em seu
território, o Estado levará em conta os usos múltiplos e o
controle das águas, a drenagem, a correta utilização das
várzeas, a flora e a fauna aquáticas e a preservação do meio
ambiente.
Artigo 213 - A proteção da quantidade e da qualidade das
águas será obrigatoriamente levada em conta quando da
elaboração de normas legais relativas a florestas, caça,
pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e
demais recursos naturais e ao meio ambiente.
SEÇÃO III
Dos Recursos Minerais
Artigo 214 - Compete ao Estado:
I - elaborar e propor o planejamento estratégico do
conhecimento geológico de seu território, executando
programa permanente de levantamentos geológicos
básicos,
no
atendimento
de
necessidades do
desenvolvimento econômico e social, em conformidade com
a política estadual do meio ambiente;
II - aplicar o conhecimento geológico ao planejamento
regional, às questões ambientais, de erosão do solo, de
estabilidade de encostas, de construção de obras civis e à
pesquisa e exploração de recursos minerais e de água
subterrânea;
III - proporcionar o atendimento técnico nas aplicações do
conhecimento geológico às necessidades das Prefeituras do
Estado;
IV - fomentar as atividades de mineração, de interesse sócioeconômico-financeiro para o Estado, em particular de
cooperativas, pequenos e médios mineradores, assegurando
o suprimento de recursos minerais necessários ao
atendimento da agricultura, da indústria de transformação e
da construção civil do Estado, de maneira estável e
harmônica com as demais formas de ocupação do solo e
atendimento à legislação ambiental;
V - executar e incentivar o desenvolvimento tecnológico
aplicado à pesquisa, exploração racional e beneficiamento
de recursos minerais.
SEÇÃO IV
Do Saneamento
Artigo 215 - A lei estabelecerá a política das ações e obras de
saneamento básico no Estado, respeitando os seguintes
princípios:
I - criação e desenvolvimento de mecanismos institucionais
e financeiros, destinados a assegurar os benefícios do
saneamento à totalidade da população;
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II - prestação de assistência técnica e financeira aos
Municípios, para o desenvolvimento dos seus serviços;
III - orientação técnica para os programas visando ao
tratamento de despejos urbanos e industriais e de resíduos
sólidos, e fomento à implantação de soluções comuns,
mediante planos regionais de ação integrada.
Artigo 216 - O Estado instituirá, por lei, plano plurianual de
saneamento estabelecendo as diretrizes e os programas
para as ações nesse campo.
§1º - O plano, objeto deste artigo deverá respeitar as
peculiaridades regionais e locais e as características das
bacias hidrográficas e dos respectivos recursos hídricos.
§2º - O Estado assegurará condições para a correta
operação, necessária ampliação e eficiente administração
dos serviços de saneamento básico prestados por
concessionária sob seu controle acionário.
§3º - As ações de saneamento deverão prever a utilização
racional da água, do solo e do ar, de modo compatível com a
preservação e melhoria da qualidade da saúde pública e do
meio ambiente e com a eficiência dos serviços públicos de
saneamento.
TÍTULO VII
Da Ordem Social
CAPÍTULO I
Disposição Geral
Artigo 217 - Ao Estado cumpre assegurar o bem-estar social,
garantindo o pleno acesso aos bens e serviços essenciais ao
desenvolvimento individual e coletivo.
CAPÍTULO II
Da Seguridade Social
SEÇÃO I
Disposição Geral
Artigo 218 - O Estado garantirá, em seu território, o
planejamento e desenvolvimento de ações que viabilizem,
no âmbito de sua competência, os princípios de seguridade
social previstos nos artigos 194 e 195 da Constituição
Federal.
SEÇÃO II
Da Saúde
Artigo 219 - A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único - Os Poderes Públicos Estadual e Municipal
garantirão o direito à saúde mediante:
1 - políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao
bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da
coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos;
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2 - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de
saúde, em todos os níveis;
3 - direito à obtenção de informações e esclarecimentos de
interesse da saúde individual e coletiva, assim como as
atividades desenvolvidas pelo sistema;
4 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a
promoção, preservação e recuperação de sua saúde.
Artigo 220 - As ações e os serviços de saúde são de relevância
pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
§1º - As ações e os serviços de preservação da saúde
abrangem o ambiente natural, os locais públicos e de
trabalho.
§2º - As ações e serviços de saúde serão realizados,
preferencialmente, de forma direta, pelo Poder Público ou
através de terceiros, e pela iniciativa privada.
§3º - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§4º - A participação do setor privado no sistema único de
saúde efetivar-se-á segundo suas diretrizes, mediante
convênio ou contrato de direito público, tendo preferência
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
§5º - As pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito
privado, quando participarem do sistema único de saúde,
ficam sujeitas às suas diretrizes e às normas administrativas
incidentes sobre o objeto de convênio ou de contrato.
§6º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
Artigo 221 - Os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde,
que terão sua composição, organização e competência
fixadas em lei, garantem a participação de representantes da
comunidade, em especial, dos trabalhadores, entidades e
prestadores de serviços da área de saúde, além do Poder
Público, na elaboração e controle das políticas de saúde,
bem como na formulação, fiscalização e acompanhamento
do sistema único de saúde.
Artigo 222 - As ações e os serviços de saúde executados e
desenvolvidos pelos órgãos e instituições públicas estaduais
e municipais, da administração direta, indireta e fundacional,
constituem o sistema único de saúde, nos termos da
Constituição Federal, que se organizará ao nível do Estado,
de acordo com as seguintes diretrizes e bases:
I - descentralização com direção única no âmbito estadual e
no de cada Município, sob a direção de um profissional de
saúde;
II - municipalização dos recursos, serviços e ações de saúde,
com estabelecimento em lei dos critérios de repasse das
verbas oriundas das esferas federal e estadual;
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III - integração das ações e serviços com base na
regionalização e hierarquização do atendimento individual e
coletivo, adequado às diversas realidades epidemiológicas;
IV - universalização da assistência de igual qualidade com
instalação e acesso a todos os níveis, dos serviços de saúde à
população urbana e rural;
V - gratuidade dos serviços prestados, vedada a cobrança de
despesas e taxas sob qualquer título.
Artigo 223 - Compete ao sistema único de saúde, nos termos
da lei, além de outras atribuições:
I - a assistência integral à saúde, respeitadas as necessidades
específicas de todos os segmentos da população;
II - a identificação e o controle dos fatores determinantes e
condicionantes da saúde individual e coletiva, mediante,
especialmente, ações referentes à:
a) vigilância sanitária;
b) vigilância epidemiológica;
c) saúde do trabalhador;
d) saúde do idoso;
e) saúde da mulher;
f) saúde da criança e do adolescente;
g) saúde dos portadores de deficiências;
III - a implementação dos planos estaduais de saúde e de
alimentação e nutrição, em termos de prioridades e
estratégias regionais, em consonância com os Planos
Nacionais;
IV - a participação na formulação da política e na execução
das ações de saneamento básico;
V - a organização, fiscalização e controle da produção e
distribuição dos componentes farmacêuticos básicos,
medicamentos, produtos químicos, biotecnológicos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros de interesse para
a saúde, facilitando à população o acesso a eles;
VI - a colaboração na proteção do meio ambiente, incluindo
do trabalho, atuando em relação ao processo produtivo para
garantir:
a) o acesso dos trabalhadores às informações referentes a
atividades que comportem riscos à saúde e a métodos de
controle, bem como aos resultados das avaliações
realizadas;
b) a adoção de medidas preventivas de acidentes e de
doenças do trabalho;
VII - a participação no controle e fiscalização da produção,
armazenamento, transporte, guarda e utilização de
substâncias de produtos psicoativos, tóxicos e teratogênicos;
VIII - a adoção de política de recursos humanos em saúde e
na capacitação, formação e valorização de profissionais da
área, no sentido de propiciar melhor adequação às
necessidades específicas do Estado e de suas regiões e ainda
àqueles segmentos da população cujas particularidades
requerem atenção especial, de forma a aprimorar a
prestação de assistência integral;
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IX - a implantação de atendimento integral aos portadores
de deficiências, de caráter regionalizado, descentralizado e
hierarquizado em níveis de complexidade crescente,
abrangendo desde a atenção primária, secundária e terciária
de saúde, até o fornecimento de todos os equipamentos
necessários à sua integração social;
X - a garantia do direito à auto-regulação da fertilidade como
livre decisão do homem, da mulher ou do casal, tanto para
exercer a procriação como para evitá-la, provendo por meios
educacionais, científicos e assistenciais para assegurá-lo,
vedada qualquer forma coercitiva ou de indução por parte
de instituições públicas ou privadas;
XI - a revisão do Código Sanitário Estadual a cada cinco anos;
XII - a fiscalização e controle do equipamento e aparelhagem
utilizados no sistema de saúde, na forma da lei.
Artigo 224 - Cabe à rede pública de saúde, pelo seu corpo
clínico especializado, prestar o atendimento médico para a
prática do aborto nos casos excludentes de antijuridicidade,
previstos na legislação penal.
Artigo 225 - O Estado criará banco de órgãos, tecidos e
substâncias humanas.
§1º - A lei disporá sobre as condições e requisitos que
facilitem a remoção de órgão, tecidos e substâncias
humanas, para fins de transplante, obedecendo-se à ordem
cronológica da lista de receptores e respeitando-se,
rigorosamente, as urgências médicas, pesquisa e tratamento
bem como, a coleta, processamento e transfusão de sangue
e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.
§2º - A notificação, em caráter de emergência, em todos os
casos de morte encefálica comprovada, tanto para hospital
público, como para a rede privada, nos limites do Estado, é
obrigatória.
§3º - Cabe ao Poder Público providenciar recursos e
condições para receber as notificações que deverão ser
feitas em caráter de emergência, para atender ao disposto
nos §§1º e 2º.
Artigo 226 - É vedada a nomeação ou designação, para cargo
ou função de chefia ou assessoramento na área de Saúde,
em qualquer nível, de pessoa que participe de direção,
gerência ou administração de entidades que mantenham
contratos ou convênios com o sistema único de saúde, a
nível estadual, ou sejam por ele credenciadas.
Artigo 227 - O Estado incentivará e auxiliará os Órgãos
Públicos e entidades filantrópicas de estudos, pesquisa e
combate ao câncer, constituídos na forma da lei, respeitando
a sua autonomia e independência de atuação científica.
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Artigo 228 - O Estado regulamentará, em seu território, todo
processo de coleta e percurso de sangue.
Artigo 229 - Compete à autoridade estadual, de ofício ou
mediante denúncia de risco à saúde, proceder à avaliação
das fontes de risco no ambiente de trabalho e determinar a
adoção das devidas providências para que cessem os
motivos que lhe deram causa.
§1º - Ao sindicato de trabalhadores, ou a representante que
designar, é garantido requerer a interdição de máquina, de
setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando
houver exposição a risco iminente para a vida ou a saúde dos
empregados.
§2º - Em condições de risco grave ou iminente no local de
trabalho, será lícito ao empregado interromper suas
atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a
eliminação do risco.
§3º - O Estado atuará para garantir a saúde e a segurança dos
empregados
nos
ambientes
de
trabalho.
§4º - É assegurada a cooperação dos sindicatos de
trabalhadores nas ações de vigilância sanitária desenvolvidas
no local de trabalho.
Artigo 230 - O Estado garantirá o funcionamento de
unidades terapêuticas para recuperação de usuários de
substâncias que geram dependência física ou psíquica,
resguardado o direito de livre adesão dos pacientes, salvo
ordem judicial.
Artigo 231 - Assegurar-se-á ao paciente, internado em
hospitais da rede pública ou privada, a faculdade de ser
assistido, religiosa e espiritualmente, por ministro de culto
religioso.
SEÇÃO III
Da Promoção Social
Artigo 232 - As ações do Poder Público, por meio de
programas e projetos na área de promoção social, serão
organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas com
base nos seguintes princípios:
I - participação da comunidade;
II - descentralização administrativa, respeitada a legislação
federal, cabendo a coordenação e execução de programas às
esferas estadual e municipal, considerados os Municípios e
as comunidades como instâncias básicas para o atendimento
e realização dos programas;
III - integração das ações dos órgãos e entidades da
administração em geral, compatibilizando programas e
recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as
esferas estadual e municipal.
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Artigo 233 - As ações governamentais e os programas de
assistência social, pela sua natureza emergencial e
compensatória, não deverão prevalecer sobre a formulação
e aplicação de políticas sociais básicas nas áreas de saúde,
educação, abastecimento, transporte e alimentação.
Artigo 234 - O Estado subvencionará os programas
desenvolvidos pelas entidades assistenciais filantrópicas e
sem fins lucrativos, com especial atenção às que se
dediquem à assistência aos portadores de deficiências,
conforme critérios definidos em lei, desde que cumpridas as
exigências de fins dos serviços de assistência social a serem
prestados.
Parágrafo único - Compete ao Estado a fiscalização dos
serviços prestados pelas entidades citadas no “caput” deste
artigo.
Artigo 235 - É vedada a distribuição de recursos públicos, na
área de assistência social, diretamente ou por indicação e
sugestão ao órgão competente, por ocupantes de cargos
eletivos.
Artigo 236 - O Estado criará o Conselho Estadual de
Promoção Social, cuja composição, funções e regulamentos
serão definidos em lei.
CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e dos Esportes e Lazer
SEÇÃO I
Da Educação
Artigo 237 - A educação, ministrada com base nos princípios
estabelecidos no artigo 205 e seguintes da Constituição
Federal e inspirada nos princípios de liberdade e
solidariedade humana, tem por fim:
I - a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana,
do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que
compõem a comunidade;
II - o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da
pessoa humana;
III - o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade
internacional;
IV - o desenvolvimento integral da personalidade humana e
a sua participação na obra do bem comum;
V - o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos
conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam
utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio,
preservando-o;
VI - a preservação, difusão e expansão do patrimônio
cultural;
VII - a condenação a qualquer tratamento desigual por
motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem
como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo;
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VIII - o desenvolvimento da capacidade de elaboração e
reflexão crítica da realidade.
Artigo 238 - A lei organizará o Sistema de Ensino do Estado
de São Paulo, levando em conta o princípio da
descentralização.
Artigo 239 - O Poder Público organizará o Sistema Estadual
de Ensino, abrangendo todos os níveis e modalidades,
incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de
funcionamento para as escolas públicas estaduais e
municipais, bem como para as particulares.
§1º - Os Municípios organizarão, igualmente, seus sistemas
de ensino.
§2º - O Poder Público oferecerá atendimento especializado
aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede
regular de ensino.
§3º - As escolas particulares estarão sujeitas à fiscalização,
controle e avaliação, na forma da lei.
Artigo 240 - Os Municípios responsabilizar-se-ão
prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os
que a ele não tiveram acesso na idade própria, e pré-escolar,
só podendo atuar nos níveis mais elevados quando a
demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente
atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo.
Artigo 241 - O Plano Estadual de Educação, estabelecido em
lei, é de responsabilidade do Poder Público Estadual, tendo
sua elaboração coordenada pelo Executivo, consultados os
órgãos descentralizados do Sistema Estadual de Ensino, a
comunidade educacional, e considerados os diagnósticos e
necessidades apontados nos Planos Municipais de Educação.
Artigo 242 - O Conselho Estadual de Educação é órgão
normativo, consultivo e deliberativo do sistema de ensino do
Estado de São Paulo, com suas atribuições, organização e
composição definidas em lei.
Artigo 243 - Os critérios para criação de Conselhos Regionais
e Municipais de Educação, sua composição e atribuições,
bem como as normas para seu funcionamento, serão
estabelecidos e regulamentados por lei.
Artigo 244 - O ensino religioso, de matrícula facultativa,
constituirá disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental.
Artigo 245 - Nos três níveis de ensino, será estimulada a
prática de esportes individuais e coletivos, como
complemento à formação integral do indivíduo.
Parágrafo Único - A prática referida no “caput”, sempre que
possível, será levada em conta em face das necessidades dos
portadores
de
deficiências.
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Artigo 246 - É vedada a cessão de uso de próprios públicos
estaduais, para o funcionamento de estabelecimentos de
ensino privado de qualquer natureza.
Artigo 247 - A educação da criança de zero a seis anos,
integrada ao sistema de ensino, respeitará as características
próprias dessa faixa etária.
Artigo 248 - O órgão próprio de educação do Estado será
responsável pela definição de normas, autorização de
funcionamento, supervisão e fiscalização das creches e préescolas públicas e privadas no Estado.
Parágrafo único - Aos Municípios, cujos sistemas de ensino
estejam organizados, será delegada competência para
autorizar o funcionamento e supervisionar as instituições de
educação das crianças de zero a seis anos de idade.
Artigo 249 - O ensino fundamental, com oito anos de
duração é obrigatório para todas as crianças, a partir dos
sete anos de idade, visando a propiciar formação básica e
comum indispensável a todos.
§1º - É dever do Poder Público o provimento, em todo o
território paulista, de vagas em número suficiente para
atender à demanda do ensino fundamental obrigatório e
gratuito.
§2º - A atuação da administração pública estadual no ensino
público fundamental dar-se-á por meio de rede própria ou
em cooperação técnica e financeira com os Municípios, nos
termos do inciso VI do artigo 30, da Constituição Federal,
assegurando a existência de escolas com corpo técnico
qualificado e elevado padrão de qualidade.
§3º - O ensino fundamental público e gratuito será também
garantido aos jovens e adultos que, na idade própria, a ele
não tiveram acesso, e terá organização adequada às
características dos alunos.
§4º - Caberá ao Poder Público prover o ensino fundamental
diurno e noturno, regular e supletivo, adequado às
condições de vida do educando que já tenha ingressado no
mercado de trabalho.
§5º - É permitida a matrícula no ensino fundamental, a partir
dos seis anos de idade, desde que plenamente atendida a
demanda das crianças de sete anos de idade.
Artigo 250 - O Poder Público responsabilizar-se-á pela
manutenção e expansão do ensino médio, público e gratuito,
inclusive para os jovens e adultos que, na idade própria, a ele
não tiveram acesso, tomando providências para universalizálo.

127
218

VADE MECUM ESTRATÉGICO PARA POLÍCIA MILITAR/Aluno-Oficial da PMSP
Legislação compilada pelo Estratégia Concursos

§1º - O Estado proverá o atendimento do ensino médio em
curso diurno e noturno, regular e supletivo, aos jovens e
adultos, especialmente trabalhadores, de forma compatível
com suas condições de vida.
§2º - Além de outras modalidades que a lei vier a estabelecer
no ensino médio, fica assegurada a especificidade do curso
de formação do magistério para a pré-escola e das quatro
primeiras séries do ensino fundamental, inclusive com
formação de docentes para atuarem na educação de
portadores de deficiências.
Artigo 251 - A lei assegurará a valorização dos profissionais
de ensino, mediante fixação de planos de carreira para o
magistério público, com piso salarial profissional, carga
horária compatível com o exercício das funções e ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos.

Parágrafo único - A lei definirá as despesas que se
caracterizem como manutenção e desenvolvimento do
ensino.
Artigo 256 - O Estado e os Municípios publicarão, até trinta
dias após o encerramento de cada trimestre, informações
completas sobre receitas arrecadadas e transferências de
recursos destinados à educação, nesse período e
discriminadas por nível de ensino.
Artigo 257 - A distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
fundamental.
Parágrafo único - Parcela dos recursos públicos destinados à
educação deverá ser utilizada em programas integrados de
aperfeiçoamento e atualização para os educadores em
exercício no ensino público.

Artigo 252 - O Estado manterá seu próprio sistema de ensino
superior, articulado com os demais níveis.

Artigo 258 - A eventual assistência financeira do Estado às
instituições de ensino filantrópicas, comunitárias ou
confessionais, conforme definidas em lei, não poderá incidir
sobre a aplicação mínima prevista no artigo 255.

Parágrafo único - O sistema de ensino superior do Estado de
São Paulo incluirá universidades e outros estabelecimentos.

SEÇÃO II
Da Cultura

Artigo 253 - A organização do sistema de ensino superior do
Estado será orientada para a ampliação do número de vagas
oferecidas no ensino público diurno e noturno, respeitadas
as condições para a manutenção da qualidade de ensino e
do desenvolvimento da pesquisa.

Artigo 259 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e o acesso às fontes da cultura, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações.

Parágrafo único - As universidades públicas estaduais
deverão manter cursos noturnos que, no conjunto de suas
unidades, correspondam a um terço pelo menos, do total das
vagas por elas oferecidas.
Artigo 254 - A autonomia da universidade será exercida,
respeitando, nos termos do seu estatuto, a necessária
democratização do ensino e a responsabilidade pública da
instituição,
observados
os
seguintes
princípios:
I - utilização dos recursos de forma a ampliar o atendimento
à demanda social, tanto mediante cursos regulares, quanto
atividades de extensão;
II - representação e participação de todos os segmentos da
comunidade interna nos órgãos decisórios e na escolha de
dirigentes,
na
forma
de
seus
estatutos.
Parágrafo único - A lei criará formas de participação da
sociedade, por meio de instâncias públicas externas à
universidade, na avaliação do desempenho da gestão dos
recursos.
Artigo 255 - O Estado aplicará, anualmente, na manutenção
e no desenvolvimento do ensino público, no mínimo, trinta
por cento da receita resultante de impostos, incluindo
recursos provenientes de transferências.
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Artigo 260 - Constituem patrimônio cultural estadual os bens
de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à
ação e à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
III - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
IV - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
Artigo 261 - O Poder Público pesquisará, identificará,
protegerá e valorizará o patrimônio cultural paulista, através
do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo CONDEPHAAT, na forma que a lei estabelecer.
Artigo 262 - O Poder Público incentivará a livre manifestação
cultural mediante:
I - criação, manutenção e abertura de espaços públicos
devidamente equipados e capazes de garantir a produção,
divulgação e apresentação das manifestações culturais e
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artísticas;
II - desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com
os Municípios, integração de programas culturais e apoio à
instalação de casas de cultura e de bibliotecas públicas;
III - acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e
congêneres;
IV - promoção do aperfeiçoamento e valorização dos
profissionais da cultura;
V - planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida
a participação de representantes da comunidade;
VI - compromisso do Estado de resguardar e defender a
integridade, pluralidade, independência e autenticidade das
culturas brasileiras, em seu território;
VII - cumprimento, por parte do Estado, de uma política
cultural não intervencionista, visando à participação de
todos na vida cultural;
VIII - preservação dos documentos, obras e demais registros
de valor histórico ou científico.
Artigo 263 - A lei estimulará, mediante mecanismos
específicos, os empreendimentos privados que se voltem à
preservação e à restauração do patrimônio cultural do
Estado, bem como incentivará os proprietários de bens
culturais tombados, que atendam às recomendações de
preservação do patrimônio cultural.
SEÇÃO III
Dos Esportes e Lazer
Artigo 264 - O Estado apoiará e incentivará as práticas
esportivas formais e não formais, como direito de todos.
Artigo 265 - O Poder Público apoiará e incentivará o lazer
como forma de integração social.
Artigo 266 - As ações do Poder Público e a destinação de
recursos orçamentários para o setor darão prioridade:
I - ao esporte educacional, ao esporte comunitário e, na
forma da lei, ao esporte de alto rendimento;
II - ao lazer popular;
III - à construção e manutenção de espaços devidamente
equipados para as práticas esportivas e o lazer;
IV - à promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da
Educação Física;
V - à adequação dos locais já existentes e previsão de
medidas necessárias quando da construção de novos
espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de
lazer por parte dos portadores de deficiências, idosos e
gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos.
Parágrafo único - O Poder Público estimulará e apoiará as
entidades e associações da comunidade dedicadas às
práticas esportivas.
Artigo 267 - O Poder Público incrementará a prática
esportiva às crianças, aos idosos e aos portadores de
deficiências.
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CAPÍTULO IV
Da Ciência e Tecnologia
Artigo 268 - O Estado promoverá e incentivará o
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológica.
§1º - A pesquisa científica receberá tratamento prioritário do
Estado, diretamente ou por meio de seus agentes
financiadores de fomento, tendo em vista o bem público e o
progresso da ciência.
§2º
A
pesquisa
tecnológica
voltar-se-á
preponderantemente para a solução dos problemas sociais
e ambientais e para o desenvolvimento do sistema
produtivo, procurando harmonizá-lo com os direitos
fundamentais e sociais dos cidadãos.
Artigo 269 - O Estado manterá Conselho Estadual de Ciência
e Tecnologia com o objetivo de formular, acompanhar,
avaliar e reformular a política estadual científica e
tecnológica e coordenar os diferentes programas de
pesquisa.
§1º - A política a ser definida pelo Conselho Estadual de
Ciência e Tecnologia deverá orientar-se pelas seguintes
diretrizes:
1 - desenvolvimento do sistema produtivo estadual;
2
aproveitamento
racional
dos
recursos
naturais,preservação e recuperação do meio ambiente;
3 - aperfeiçoamento das atividades dos órgãos e entidades
responsáveis pela pesquisa científica e tecnológica;
4 - garantia de acesso da população aos benefícios do
desenvolvimento científico e tecnológico;
5 - atenção especial às empresas nacionais, notadamente às
médias, pequenas e microempresas.
§2º - A estrutura, organização, composição e competência
desse Conselho serão definidas em lei.
Artigo 270 - O Poder Público apoiará e estimulará, mediante
mecanismos definidos em lei, instituições e empresas que
invistam em pesquisa e criação de tecnologia, observado o
disposto no artigo 218, § 4º, da Constituição Federal.
Artigo 271 - O Estado destinará o mínimo de um por cento
de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo, como renda de sua privativa
administração, para aplicação em desenvolvimento
científico e tecnológico.
Parágrafo único - A dotação fixada no “caput”, excluída a
parcela de transferência aos Municípios, de acordo com o
artigo 158, IV, da Constituição Federal, será transferida
mensalmente, devendo o percentual ser calculado sobre a
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arrecadação do mês de referência e ser pago no mês
subsequente.
Artigo 272 - O patrimônio físico, cultural e científico dos
museus, institutos e centros de pesquisa da administração
direta, indireta e fundacional são inalienáveis e
intransferíveis, sem audiência da comunidade científica e
aprovação prévia do Poder Legislativo.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica à
doação de equipamentos e insumos para a pesquisa, quando
feita por entidade pública de fomento ao ensino e à pesquisa
científica e tecnológica, para outra entidade pública da área
de ensino e pesquisa em ciência e tecnologia.
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Artigo 273 - A ação do Estado, no campo da comunicação,
fundar-se-á sobre os seguintes princípios:
I - democratização do acesso às informações;
II - pluralismo e multiplicidade das fontes de informação;
III - visão pedagógica da comunicação dos órgãos e entidades
públicas.
Artigo 274 - Os órgãos de comunicação social pertencentes
ao Estado, as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público ou a quaisquer entidades sujeitas, direta ou
indiretamente, ao seu controle econômico, serão utilizados
de modo a assegurar a possibilidade de expressão e
confronto das diversas correntes de opinião.
CAPÍTULO VI
Da Defesa do Consumidor
Artigo 275 - O Estado promoverá a defesa do consumidor
mediante adoção de política governamental própria e de
medidas de orientação e fiscalização, definidas em lei.
Parágrafo único - A lei definirá também os direitos básicos
dos consumidores e os mecanismos de estímulo à autoorganização da defesa do consumidor, de assistência
judiciária e policial especializada e de controle de qualidade
dos serviços públicos.
Artigo 276 - O Sistema Estadual de Defesa do Consumidor,
integrado por órgãos públicos das áreas de saúde,
alimentação, abastecimento, assistência judiciária, crédito,
habitação, segurança e educação, com atribuições de tutela
e promoção dos consumidores de bens e serviços, terá como
órgão consultivo e deliberativo o Conselho Estadual de
Defesa do Consumidor, com atribuições e composição
definidas em lei.
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CAPÍTULO VII
Da Proteção Especial
SEÇÃO I
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e dos
Portadores de Deficiências
Artigo 277 - Cabe ao Poder Público, bem como à família,
assegurar à criança, ao adolescente, ao idoso e aos
portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão.
Parágrafo único - O direito à proteção especial, conforme a
lei, abrangerá, entre outros, os seguintes aspectos:
1 - garantia à criança e ao adolescente de conhecimento
formal do ato infracional que lhe seja atribuído, de igualdade
na
relação
processual,
representação
legal,
acompanhamento psicológico e social e defesa técnica por
profissionais habilitados;
2 - obrigação de empresas e instituições, que recebam do
Estado recursos financeiros para a realização de programas,
projetos e atividades culturais, educacionais, de lazer e
outros afins, de preverem o acesso e a participação de
portadores de deficiências.
Artigo 278 - O Poder Público promoverá programas
especiais, admitindo a participação de entidades não
governamentais
e
tendo
como
propósito:
I - assistência social e material às famílias de baixa renda dos
egressos de hospitais psiquiátricos do Estado, até sua
reintegração na sociedade;
II - concessão de incentivo às empresas para adequação de
seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho aos
portadores de deficiências;
III - garantia às pessoas idosas de condições de vida
apropriadas, frequência e participação em todos os
equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais,
esportivos, recreativos e de lazer, defendendo sua dignidade
e visando à sua integração à sociedade;
IV - integração social de portadores de deficiências,
mediante treinamento para o trabalho, convivência e
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos;
V - criação e manutenção de serviços de prevenção,
orientação, recebimento e encaminhamento de denúncias
referentes à violência;
VI - instalação e manutenção de núcleos de atendimento
especial e casas destinadas ao acolhimento provisório de
crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiências e
vítimas de violência, incluindo a criação de serviços jurídicos
de apoio às vítimas, integrados a atendimento psicológico e
social;
VII - nos internamentos de crianças com até doze anos nos
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hospitais vinculados aos órgãos da administração direta ou
indireta, é assegurada a permanência da mãe, também nas
enfermarias, na forma da lei;
VIII - prestação de orientação e informação sobre a
sexualidade humana e conceitos básicos da instituição da
família, sempre que possível, de forma integrada aos
conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio;
IX - criação e manutenção de serviços e programas de
prevenção e orientação contra entorpecentes, álcool e
drogas afins, bem como de encaminhamento de denúncias e
atendimento especializado, referentes à criança, ao
adolescente, ao adulto e ao idoso dependentes.
Artigo 279 - Os Poderes Públicos estadual e municipal
assegurarão condições de prevenção de deficiências, com
prioridade para a assistência pré-natal e à infância, bem
como integração social de portadores de deficiências,
mediante treinamento para o trabalho e para a convivência,
mediante:
I - criação de centros profissionalizantes para treinamento,
habilitação e reabilitação profissional de portadores de
deficiências, oferecendo os meios adequados para esse fim
aos que não tenham condições de frequentar a rede regular
de
ensino;
II - implantação de sistema “Braille” em estabelecimentos da
rede oficial de ensino, em cidade pólo regional, de forma a
atender às necessidades educacionais e sociais dos
portadores de deficiências.
Parágrafo único - As empresas que adaptarem seus
equipamentos para o trabalho de portadores de deficiências
poderão receber incentivos, na forma da lei.
Artigo 280 - É assegurado, na forma da lei, aos portadores de
deficiências e aos idosos, acesso adequado aos logradouros
e edifícios de uso público, bem como aos veículos de
transporte coletivo urbano.
Artigo 281 - O Estado propiciará, por meio de
financiamentos, aos portadores de deficiências, a aquisição
dos equipamentos que se destinam a uso pessoal e que
permitam a correção, diminuição e superação de suas
limitações, segundo condições a serem estabelecidas em lei.
SEÇÃO II
Dos Índios
Artigo 282 - O Estado fará respeitar os direitos, bens
materiais, crenças, tradições e todas as demais garantias
conferidas aos índios na Constituição Federal.

§1º - Compete ao Ministério Público a defesa judicial dos
direitos e interesses das populações indígenas, bem como
intervir em todos os atos do processo em que os índios sejam
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partes.
§2º - A Defensoria Pública prestará assistência jurídica aos
índios do Estado, suas comunidades e organizações.
§3º - O Estado protegerá as terras, as tradições, usos e
costumes dos grupos indígenas integrantes do patrimônio
cultural e ambiental estadual.
Artigo 283 - A lei disporá sobre formas de proteção do meio
ambiente nas áreas contíguas às reservas e áreas
tradicionalmente ocupadas por grupos indígenas, observado
o disposto no artigo 231 da Constituição Federal.
TÍTULO VIII
Disposições Constitucionais Gerais
Artigo 284 - O Estado comemorará, anualmente, no período
de 3 a 9 de julho, a Revolução Constitucionalista de 1932.
Artigo 285 - Fica assegurado a todos livre e amplo acesso às
praias do litoral paulista
§1º - Sempre que, de qualquer forma, for impedido ou
dificultado esse acesso, o Ministério Público tomará
imediata providência para a garantia desse direito.
§2º - O Estado poderá utilizar-se da desapropriação para
abertura de acesso a que se refere o “caput”.
Artigo 286 - Fica assegurada a criação de creches nos
presídios femininos e, às mães presidiárias, a adequada
assistência aos seus filhos durante o período de
amamentação.
Artigo 287 - A lei disporá sobre a instituição de indenização
compensatória a ser paga, em caso de exoneração ou
dispensa aos servidores públicos ocupantes de cargos e
funções de confiança ou cargo em comissão, bem como aos
que a lei declarar de livre exoneração.
Parágrafo único - A indenização referida no “caput” não se
aplica aos servidores públicos que, exonerados ou
dispensados do cargo ou função de confiança ou de livre
exoneração, retornem à sua função-atividade ou ao seu
cargo efetivo.
Artigo 288 - É assegurada a participação dos servidores
públicos nos colegiados e diretorias dos órgãos públicos em
que seus interesses profissionais, de assistência médica e
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação, na
forma da lei.
Artigo 289 - O Estado criará crédito educativo, por meio de
suas entidades financeiras, para favorecer os estudantes de
baixa renda, na forma que dispuser a lei.
Artigo 290 - Toda e qualquer pensão paga pelo Estado, a
qualquer título, não poderá ser de valor inferior ao do salário
mínimo vigente no País.
Artigo 291 - Todos terão o direito de, em caso de
condenação criminal, obter das repartições policiais e
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judiciais competentes, após reabilitação, bem como no caso
de inquéritos policiais arquivados, certidões e informações
de folha corrida, sem menção aos antecedentes, salvo em
caso de requisição judicial, do Ministério Público, ou para
fins de concurso público.
Parágrafo único - Observar-se-á o disposto neste artigo
quando o interesse for de terceiros.
Artigo 292 - O Poder Executivo elaborará plano de
desenvolvimento orgânico e integrado, com a participação
dos Municípios interessados, abrangendo toda a zona
costeira do Estado.
Artigo 293 - Os Municípios atendidos pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo poderão criar e
organizar seus serviços autônomos de água e esgoto.
Parágrafo único - A indenização devida à Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo será ressarcida
após levantamento de auditoria conjunta entre a Secretaria
da Fazenda do Estado e o Município, no prazo de até vinte e
cinco anos.
Artigo 294 - Fica assegurada a participação da sociedade civil
nos conselhos estaduais previstos nesta Constituição, com
composição e competência definidas em lei.

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO
ESTADO
TÍTULO I
Disposições Preliminares

Artigo 1º - Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários
públicos civis do Estado.
Parágrafo único - As suas disposições, exceto no que
colidirem com a legislação especial, aplicam-se aos
funcionários dos 3 (três) Poderes do Estado e aos do Tribunal
de Contas do Estado.
Artigo 2º - As disposições desta lei não se aplicam aos
empregados das autarquias, entidades paraestatais e
serviços públicos de natureza industrial, ressalvada a
situação daqueles que, por lei anterior, já tenham a
qualidade de funcionário público.

Parágrafo único - Os direitos, vantagens e regalias dos
funcionários públicos só poderão ser estendidos aos
empregados das entidades a que se refere este artigo na
forma e condições que a lei estabelecer.
Artigo 3º - Funcionário público, para os fins deste Estatuto, é
a pessoa legalmente investida em cargo público.

Artigo 295 - O Estado manterá um sistema unificado visando
à localização, informação e referências de pessoas
desaparecidas.

Artigo 4º - Cargo público é o conjunto de atribuições e
responsabilidades cometidas a um funcionário.

Artigo 296 - É vedada a concessão de incentivos e isenções
fiscais às empresas que comprovadamente não atendam às
normas de preservação ambiental e às relativas à saúde e à
segurança do trabalho.

Artigo6º - Aos cargos públicos serão atribuídos valores
determinados por referências numéricas, seguidas de letras
em ordem alfabética, indicadoras de graus.

LEI Nº 10.261, DE OUTUBRO DE 1968
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado
GOVERNADOR
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu
promulgo a seguinte lei:
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Artigo5º - Os cargos públicos são isolados ou de carreira.

Parágrafo único - O conjunto de referência e grau constitui o
padrão do cargo.
Artigo7º - Classe é o conjunto de cargos da mesma
denominação.
Artigo8º - Carreira é o conjunto de classes da mesma
natureza de trabalho, escalonadas segundo o nível de
complexidade e o grau de responsabilidade.
Artigo 9º - Quadro é o conjunto de carreiras e de cargos
isolados.
Artigo 10 - É vedado atribuir ao funcionário serviços diversos
dos inerentes ao seu cargo, exceto as funções de chefia e
direção e as comissões legais.
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TÍTULO II
DO PROVIMENTO, DO EXERCÍCIO E DA VACÂNCIA DOS
CARGOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
Do Provimento
Artigo 11 - Os cargos públicos serão providos por:
I - nomeação;

Parágrafo único - As provas serão avaliadas na escala de 0
(zero) a 100 (cem) pontos e aos títulos serão atribuídos, no
máximo, 50 (cinqüenta) pontos.
Artigo 15 - A realização dos concursos será centralizada num
só órgão.
Artigo 16 - As normas gerais para a realização dos concursos
e para a convocação e indicação dos candidatos para o
provimento dos cargos serão estabelecidas em regulamento.

II - transferência;
III - reintegração;

Artigo 17 - Os concursos serão regidos por instruções
especiais, expedidas pelo órgão competente.

IV - acesso;
V - reversão;
VI - aproveitamento; e

Artigo 18 - As instruções especiais determinarão, em função
da natureza do cargo:

VII - readmissão.

I - se o concurso será:

Artigo 12 - Não havendo candidato habilitado em concurso,
os cargos vagos, isolados ou de carreira, só poderão ser
ocupados no regime da legislação trabalhista, até o prazo
máximo de 2 (dois) anos, considerando-se findo o contrato
após esse período, vedada a recondução.

1 - de provas ou de provas e títulos; e
2 - pr especializações ou por modalidades profissionais,
quando couber;
II - as condições para provimento do cargo referentes a:
1 - diplomas ou experiência de trabalho;

CAPÍTULO II
Das Nomeações
SEÇÃO I
Das Formas de Nomeação

Artigo
13
- As
nomeações
serão
feitas:
I - em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na
Constituição do Brasil;
II - em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude
de lei assim deva ser provido;
III - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de
provimento dessa natureza.

2 - capacidade física; e
3 - conduta;
III - o tipo e conteúdo das provas e as categorias de títulos;
IV - a forma de julgamento das provas e dos títulos;
V - os critérios de habilitação e de classificação;
VI - o prazo de validade do concurso.
Artigo 19 - As instruções especiais poderão determinar que
a execução do concurso, bem como a classificação dos
habilitados, seja feita por regiões.
Artigo 20 - A nomeação obedecerá à ordem de classificação
no concurso.
SUBSEÇÃO II
Das Provas de Habilitação

SEÇÃO II
Da Seleção de Pessoal
SUBSEÇÃO I
Do Concurso

Artigo 21 - As provas de habilitação serão realizadas pelo
órgão encarregado dos concursos, para fins de transferência
e de outras formas de provimento que não impliquem em
critério competitivo.
Artigo 22 - As normas gerais para realização das provas de
habilitação serão estabelecidas em regulamento,
obedecendo, no que couber, ao estabelecido para os
concursos.

Artigo 14 - A nomeação para cargo público de provimento
efetivo será precedida de concurso público de provas ou de
provas e títulos.
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CAPÍTULO III
Das Substituições

Artigo 29 - A transferência por permuta se processará a
requerimento de ambos os interessados e de acôrdo com o
prescrito neste capítulo.

Artigo 23 - Haverá substituição no impedimento legal e
temporário do ocupante de cargo de chefia ou de direção.

CAPÍTULO V

Parágrafo único - Ocorrendo a vacância, o substituto passará
a responder pelo expediente da unidade ou órgão
correspondente até o provimento do cargo.

Da Reintegração

Artigo 24 - A substituição, que recairá sempre em
funcionário público, quando não for automática, dependerá
da expedição de ato de autoridade competente.

Artigo 30 - A reintegração é o reingresso no serviço público,
decorrente da decisão judicial passada em julgado, com
ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento.

§ 1º - O substituto exercerá o cargo enquanto durar o
impedimento do respectivo ocupante.

Artigo 31 - A reintegração será feita no cargo anteriormente
ocupado e, se este houver sido transformado, no cargo
resultante.

§ 2º - O substituto, durante todo o tempo em que exercer a
substituição terá direito a perceber o valor do padrão e as
vantagens pecuniárias inerentes ao cargo do substituído e
mais as vantagens pessoais a que fizer jus.

§ 1º - Se o cargo estiver preenchido, o seu ocupante será
exonerado, ou, se ocupava outro cargo, a este será
reconduzido, sem direito a indenização.

§ 3º - O substituto perderá, durante o tempo da substituição,
o vencimento ou a remuneração e demais vantagens
pecuniárias inerentes ao seu cargo, se pelo mesmo não
optar.

§ 2º - Se o cargo houver sido extinto, a reintegração se fará
em cargo equivalente, respeitada a habilitação profissional,
ou, não sendo possível, ficará o reintegrado em
disponibilidade no cargo que exercia.

Artigo 25 - Exclusivamente para atender à necessidade de
serviço, os tesoureiros, caixas e outros funcionários que
tenham valores sob sua guarda, em caso de impedimento,
serão substituídos por funcionários de sua confiança, que
indicarem, respondendo a sua fiança pela gestão do
substituto.

Artigo 32 - Transitada em julgado a sentença, será expedido
o decreto de reintegração no prazo máximo de 30 (trinta)
dias.

Parágrafo único - Feita a indicação, por escrito, ao chefe da
repartição ou do serviço, este proporá a expedição do ato de
designação, aplicando-se ao substituto a partir da data em
que assumir as funções do cargo, o disposto nos parágrafos
1º e 2º do art. 24.

Do Acesso

CAPÍTULO IV
Da Transferência
Artigo 26 - O funcionário poderá ser transferido de um para
outro cargo de provimento efetivo.
Artigo 27 - As transferências serão feitas a pedido do
funcionário ou "ex-officio", atendidos sempre a
conveniência do serviço e os requisitos necessários ao
provimento do cargo.
Artigo 28 - A transferência será feita para cargo do mesmo
padrão de vencimento ou de igual remuneração, ressalvados
os casos de transferência a pedido, em que o vencimento ou
a remuneração poderá ser inferior.
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CAPÍTULO VI

Artigo 33 - Acesso é a elevação do funcionário, dentro do
respectivo quadro a cargo da mesma natureza de trabalho,
de maior grau de responsabilidade e maior complexidade de
atribuições, obedecido o interstício na classe e as exigências
a serem instituídas em regulamento.
§ 1º - Serão reservados para acesso os cargos cujas
atribuições exijam experiência prévia do exercício de outro
cargo.
§ 2º - O acesso será feito mediante aferição do mérito dentre
titulares de cargos cujo exercício proporcione a experiência
necessária ao desempenho das atribuições dos cargos
referidos no parágrafo anterior.
Artigo 34 - Será de 3 (três) anos de efetivo exercício o
interstício para concorrer ao acesso.
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CAPÍTULO VII
Da Reversão

Artigo35 - Reversão é o ato pelo qual o aposentado
reingressa no serviço público a pedido ou "ex-officio".
§ 1º - A reversão ex-officio será feita quando insubsistentes
as razões que determinaram a aposentadoria por invalidez.
§ 2º - Não poderá reverter à atividade o aposentado que
contar mais de 58 (cinqüenta e oito) anos de idade.
§ 3º - No caso de reversão "ex-officio", será permitido o
reingresso além do limite previsto no parágrafo anterior.

§ 3º - Em nenhum caso poderá efetuar-se o aproveitamento
sem que, mediante inspeção médica, fique provada a
capacidade para o exercício do cargo.
§ 4º - Se o laudo médico não fôr favorável, poderá ser
procedida nova inspeção de saúde, para o mesmo fim,
decorridos no mínimo 90 (noventa) dias.
§ 5º - Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a
disponibilidade do funcionário que, aproveitado, não tomar
posse e não entrar em exercício dentro do prazo legal.
§ 6º - Será aposentado no cargo anteriormente ocupado, o
funcionário em disponibilidade que for julgado incapaz para
o serviço público, em inspeção médica.

§4º - A reversão só poderá efetivar-se quando, em inspeção
médica, ficar comprovada a capacidade para o exercício do
cargo.

§ 7º -Se o aproveitamento se der em cargo de provimento
em comissão, terá o aproveitado assegurado, no novo cargo,
a condição de efetividade que tinha no cargo anteriormente
ocupado. ..

§ 5º - Se o laudo médico não for favorável, poderá ser
procedida nova inspeção de saúde, para o mesmo fim,
decorridos pelo menos 90 (noventa) dias.

CAPÍTULO IX

§ 6º - Será tornada sem efeito a reversão "ex-officio" e
cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não
tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo
legal.
Artigo 36 - A reversão far-se-á no mesmo cargo.
§ 1º - Em casos especiais, a juízo do Governo, poderá o
aposentado reverter em outro cargo, de igual padrão de
vencimentos, respeitada a habilitação profissional.
§2º - A reversão a pedido, que será feita a critério da
Administração, dependerá também da existência de cargo
vago, que deva ser provido mediante promoção por
merecimento.

CAPÍTULOVIII

Do Aproveitamento
Artigo 37 - Aproveitamento é o reingresso no serviço público
do funcionário em disponibilidade.
Artigo 38 - O obrigatório aproveitamento do funcionário em
disponibilidade ocorrerá em vagas existentes ou que se
verificarem nos quadros do funcionalismo.
§ 1º - O aproveitamento dar-se-á, tanto quanto possível, em
cargo de natureza e padrão de vencimentos
correspondentes ao que ocupava, não podendo ser feito em
cargo de padrão superior.
§ 2º - Se o aproveitamento se der em cargo de padrão
inferior ao provento da disponibilidade, terá o funcionário
direito à diferença.
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Da Readmissão
Artigo 39 - Readmissão é o ato pelo qual o ex-funcionário,
demitido ou exonerado, reingressa no serviço público, sem
direito a ressarcimento de prejuízos, assegurada, apenas, a
contagem de tempo de serviço em cargos anteriores, para
efeito de aposentadoria e disponibilidade.
§ 1º - A readmissão do ex-funcionário demitido será
obrigatoriamente procedida de reexame do respectivo
processo administrativo, em que fique demonstrado não
haver inconveniente, para o serviço público, na decretação
da medida.
§ 2º - Observado o disposto no parágrafo anterior, se a
demissão tiver sido a bem do serviço público, a readmissão
não poderá ser decretada antes de decorridos 5 (cinco) anos
do ato demissório.

Artigo40 - A readmissão será feita no cargo anteriormente
exercido pelo ex-funcionário ou, se transformado, no cargo
resultante da transformação.

CAPÍTULO X
Da Readaptação
Artigo 41 - Readaptação é a investidura em cargo mais
compatível com a capacidade do funcionário e dependerá
sempre de inspeção médica.
Artigo 42 -A readaptação não acarretará diminuição nem
aumento de vencimento ou remuneração e será feita
mediante transferência.
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tal deficiência não impeça o desempenho normal das
funções inerentes ao cargo de cujo provimento se trata.
CAPÍTULO XI
Da Remoção
Artigo 43 - A remoção, que se processará a pedido do
funcionário ou "ex-officio", só poderá ser feita:
I - de uma para outra repartição, da mesma Secretaria; e
II - de um para outro órgão da mesma repartição.
Parágrafo únco - A remoção só poderá ser feita respeitada a
lotação de cada repartição.
Artigo 44 - A remoção por permuta será processada a
requerimento de ambos os interessados, com anuência dos
respectivos chefes e de acordo com o prescrito neste
Capítulo.
Artigo 45 - O funcionário não poderá ser removido ou
transferido ex-officio para cargo que deva exercer fora da
localidade de sua residência, no período de 6 (seis) meses
antes e até 3 (três) meses após a data das eleições.

Artigo 48 - São competentes para dar posse:
I - Os Secretários de Estado, aos diretores gerais, aos
diretores ou chefes das repartições e aos funcionários que
lhes são diretamente subordinados; e
II - Os diretores gerais e os diretores ou chefes de repartição
ou serviço, nos demais casos, de acordo com o que dispuser
o regulamento.
Artigo 49 - A posse verificar-se-á mediante a assinatura de
termo em que o funcionário prometa cumprir fielmente os
deveres do cargo.
Parágrafo único - O termo será lavrado em livro próprio e
assinado
pela
autoridade
que
der
posse.
Artigo 50 - A posse poderá ser tomada por procuração
quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em
comissão do Governo ou, em casos especiais, a critério da
autoridade competente.

Parágrafo único - Essa proibição vigorará no caso de eleições
federais,
estaduais
ou
municipais,
isolada
ou
simultâneamente realizadas.

Artigo 51 - A autoridade que der posse deverá verificar, sob
pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições
estabelecidas, em lei ou regulamento, para a investidura no
cargo.

CAPÍTULO XII

Artigo 52 - A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data da publicação do ato de provimento
do cargo, no órgão oficial.

Da Posse
Artigo 46 - Posse é o ato que investe o cidadão em cargo
público.
Artigo 47 - São requisitos para a posse em cargo público:
I - ser brasileiro;
II - ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
III - estar em dia com as obrigações militares;
IV - estar no gozo dos direitos políticos;
V - ter boa conduta;
VI - gozar de boa saúde, comprovada em inspeção realizada
por órgão médico oficial do Estado, para provimento de
cargo efetivo, ou mediante apresentação de Atestado de
Saúde Ocupacional, expedido por médico registrado no
Conselho Regional correspondente, para provimento de
cargo em comissão; ..
VII - possuir aptidão para o exercício do cargo; e
VIII - ter atendido às condições especiais prescritas para o
cargo.
Parágrafo único - A deficiência da capacidade física,
comprovadamente estacionária, não será considerada
impedimento para a caracterização da capacidade psíquica e
somática a que se refere o item VI deste artigo, desde que
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§ 1º - O prazo fixado neste artigo poderá ser prorrogado por
mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.
§ 2º - O prazo inicial para a posse do funcionário em férias ou
licença, será contado da data em que voltar ao serviço.
§ 3º - Se a posse não se der dentro do prazo, será tornado
sem efeito o ato de provimento.
Artigo 53 - A contagem do prazo a que se refere o artigo
anterior poderá ser suspensa nas seguintes hipóteses: .
I - por até 120 (cento e vinte) dias, a critério do órgão médico
oficial, a partir da data de apresentação do candidato junto
ao referido órgão para perícia de sanidade e capacidade
física, para fins de ingresso, sempre que a inspeção médica
exigir essa providência; .
II - por 30 (trinta) dias, mediante a interposição de recurso
pelo candidato contra a decisão do órgão médico oficial ..
§ 1º - o prazo a que se refere o inciso I deste artigo
recomeçará a correr sempre que o candidato, sem motivo
justificado, deixe de submeter-se aos exames médicos
julgados necessários. .
§ 2º - a interposição de recurso a que se refere o inciso II
deste artigo dar-se-á no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a
contar da data de decisão do órgão médico oficial. .
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Artigo 54 - O prazo a que se refere o art. 52 para aquele que,
antes de tomar posse, for incorporado às Forças Armadas,
será contado a partir da data da desincorporação.
Artigo 55 - o funcionário efetivo, nomeado para cargo em
comissão, fica dispensado, no ato da posse, da apresentação
do atestado de que trata o inciso VI do artigo 47 desta lei. ..
CAPÍTULO XIII
Da Fiança
Artigo 56 – (revogado); (Pela Lei Complementar nº 575, de
11/11/1988).
CAPÍTULO XIV
Do Exercício
Artigo 57 - O exercício é o ato pelo qual o funcionário assume
as atribuições e responsabilidades do cargo.
§ 1º - O início, a interrupção e o reinicio do exercício serão
registrados no assentamento individual do funcionário.

Artigo 62 - O funcionário deverá apresentar ao órgão
competente, logo após ter tomado posse e assumido o
exercício, os elementos necessários à abertura do
assentamento individual.
Artigo 63 - Salvo os casos previstos nesta lei, o funcionário
que interromper o exercício por mais de 30 (trinta) dias
consecutivos, ficará sujeito à pena de demissão por
abandono de cargo.
Artigo 64 - O funcionário deverá ter exercício na repartição
em cuja lotação houver claro.
Artigo 65 - Nenhum funcionário poderá ter exercício em
serviço ou repartição diferente daquela em que estiver
lotado, salvo nos casos previstos nesta lei, ou mediante
autorização do Governador.
Artigo 66 - Na hipótese de autorização do Governador, o
afastamento só será permitido, com ou sem prejuízo de
vencimentos, para fim determinado e prazo certo.

§ 2º - O início do exercício e as alterações que ocorrerem
serão comunicados ao órgão competente, pelo chefe da
repartição ou serviço em que estiver lotado o funcionário.

Parágrafo único - O afastamento sem prejuízo de
vencimentos poderá ser condicionado ao reembolso das
despesas efetuadas pelo órgão de origem, na forma a ser
estabelecida em regulamento. ..

Artigo 58 - Entende-se por lotação, o número de funcionários
de carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em
cada repartição ou serviço.

Artigo 67 - O afastamento do funcionário para ter exercício
em entidades com as quais o Estado mantenha convênios,
reger-se-á pelas normas nestes estabelecidas.

Artigo 59 - O chefe da repartição ou de serviço em que fôr
lotado o funcionário é a autoridade competente para dar-lhe
exercício.

Artigo 68 - O funcionário poderá ausentar-se do Estado ou
deslocar-se da respectiva sede de exercício, para missão ou
estudo de interesse do serviço público, mediante
autorização expressa do Governador.
Artigo 68-A - O funcionário poderá afastar-se do Estado para
atuar em organismo internacional de que o Brasil participe
ou com o qual coopere, mediante autorização expressa do
Governador, com prejuízo dos vencimentos e demais
vantagens do cargo. ...

Parágrafo único - É competente para dar exercício ao
funcionário, com sede no Interior do Estado, a autoridade a
que o mesmo estiver diretamente subordinado.
Artigo 60 - O exercício do cargo terá início dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contados:
I - da data da posse; e
II - da data da publicação oficial do ato, no caso de remoção.
§1º - Os prazos previstos neste artigo poderão ser
prorrogados por 30 (trinta) dias, a requerimento do
interessado e a juízo da autoridade competente.

Artigo 69 - Os afastamentos de funcionários para
participação em congressos e outros certames culturais,
técnicos ou científicos, poderão ser autorizados pelo
Governador, na forma estabelecida em regulamento.

§ 2º - No caso de remoção, o prazo para exercício de
funcionário em férias ou em licença, será contado da data
em que voltar ao serviço.

Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou
temporariamente ou pronunciado será considerado
afastado do exercício do cargo, com prejuízo da
remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em
julgado. .

§ 3º - No interesse do serviço público os prazos previstos
neste artigo poderão ser reduzidos para determinados
cargos.

§ 1º - Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de sua
remuneração, será considerada cessada a licença na data em
que o servidor for recolhido à prisão. .

§ 4º - O funcionário que não entrar em exercício dentro do
prazo será exonerado.

§ 2º - Se o servidor for, ao final do processo judicial,
condenado, o afastamento sem remuneração perdurará até
o cumprimento total da pena, em regime fechado ou semiaberto, salvo na hipótese em que a decisão condenatória
determinar a perda do cargo público. ..

Artigo 61 - Em caso de mudança de sede, será concedido um
período de trânsito, até 8 (oito) dias, a contar do
desligamento do funcionário.
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Artigo 71 - As autoridades competentes determinarão o
afastamento imediato do trabalho, do funcionário que
apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais
causadas por raios X ou substâncias radioativas, podendo
atribuir-lhe conforme o caso, tarefas sem risco de radiação
ou conceder-lhe licença "ex-officio" na forma do art. 194 e
seguintes.

estadual, será contado integralmente para os efeitos de
aposentadoria e disponibilidade.

Artigo 72 - O funcionário, quando no desempenho do
mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu
cargo, com prejuízo do vencimento ou remuneração.

§ 2º - O número de dias será convertido em anos,
considerados sempre estes como de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias.

Artigo 73 - O exercício do mandato de Prefeito, ou o de
Vereador, quando remunerado, determinará o afastamento
do funcionário, com a faculdade de opção entre os subsídios
do mandato e os vencimentos ou a remuneração do cargo,
inclusive vantagens pecuniárias, ainda que não
incorporadas. .
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se
igualmente à hipótese de nomeação de Prefeito. ..

§ 3º - Feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os
dias restantes, até 182 (cento e oitenta e dois), não serão
computados, arredondando-se para 1 (um) ano, na
aposentadoria compulsória ou por invalidez, quando
excederem êsse número.

Artigo 74 - Quando não remunerada a vereança, o
afastamento somente ocorrerá nos dias de sessão e desde
que o horário das sessões da Câmara coincida com o horário
normal de trabalho a que estiver sujeito o funcionário. .
§ 1º - Na hipótese prevista neste artigo, o afastamento se
dará sem prejuízo de vencimentos e vantagens, ainda que
não incorporadas, do respectivo cargo..
§ 2º - É vedada a remoção ou transferência do funcionário
durante o exercício do mandato. ..
Artigo 75 - O funcionário, devidamente autorizado pelo
Governador, poderá afastar-se do cargo para participar de
provas de competições desportivas, dentro ou fora do
Estado.
§ 1º - O afastamento de que trata este artigo, será precedido
de requisição justificada do órgão competente.
§ 2º - O funcionário será afastado por prazo certo, nas
seguintes condições:

I - sem prejuízo do vencimento ou remuneração, quando
representar o Brasil, ou o Estado, em competições
desportivas oficiais; e
II - com prejuízo do vencimento ou remuneração, em
quaisquer outros casos.
CAPÍTULO XV
Da Contagem de Tempo de Serviço
Artigo 76 - O tempo de serviço público, assim considerado o
exclusivamente prestado ao Estado e suas Autarquias, será
contado singelamente para todos os fins.
Parágrafo único - O tempo de serviço público prestado à
União, outros Estados e Municípios, e suas autarquias,
anteriormente ao ingresso do funcionário no serviço público
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Artigo 77 - A apuração do tempo de serviço será feita em
dias.
§ 1º - Serão computados os dias de efetivo exercício, do
registro de freqüência ou da fôlha de pagamento.

Artigo 78 - Serão considerados de efetivo exercício, para
todos os efeitos legais, os dias em que o funcionário estiver
afastado do serviço em virtude de:
I- férias;
II- casamento, até 8 (oito) dias;
III- falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até 8 (oito)
dias;
IV - falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto ou
madrasta, até 2 (dois) dias; .
V- serviços obrigatórios por lei;
VI- licença quando acidentado no exercício de suas
atribuições ou atacado de doença profissional;
VII - licença à funcionária gestante;
VIII - licenciamento compulsório, nos termos do art. 206;
IX - licença-prêmio;
X - faltas abonadas nos termos do § 1º do art. 110,
observados os limites ali fixados;

XI - missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do
território nacional ou no estrangeiro, nos termos do art. 68;
XII - nos casos previstos no art. 122;
XIII - afastamento por processo administrativo, e o
funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta fôr
de repreensão ou multa; e, ainda, os dias que excederem o
total da pena de suspensão efetivamente aplicada;
XIV - trânsito, em decorrência de mudança de sede de
exercício, desde que não exceda o prazo de 8 (oito) dias; e
XV - provas de competições desportivas, nos termos do item
I, do § 2º, do art. 75.
XVI - licença-paternidade, por 5 (cinco) dias; ..
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Artigo 79 - Os dias em que o funcionário deixar de
comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo
municipal serão considerados de efetivo exercício para todos
os eleitos legais. .

Da Vacância

Parágrafo único - No caso de vereança remunerada, os dias
de afastamento não serão computados para fins de
vencimento ou remuneração, salvo se por eles tiver optado
o funcionário.

I - exoneração;

Artigo 80 - Será contado para todos os efeitos, salvo para a
percepção de vencimento ou remuneração:

IV - acesso;

I - o afastamento para provas de competições desportivas,
nos têrmos do item II do § 2º do art. 75; e

VI - falecimento.

II - as licenças previstas nos arts. 200 e 201.

§ 1º - Dar-se-á a exoneração:

Artigo 81 - Os tempos adiante enunciados serão contados: .

1 - a pedido do funcionário;

I - para efeito de concessão de adicional por tempo de
serviço, sexta-parte, aposentadoria e disponibilidade: .

2 - a critério do Governo, quando se tratar de ocupante de
cargo em comissão; e

a) o de afastamento nos termos dos artigos 65 e 66 junto a
outros poderes do Estado, a fundações instituídas pelo
Estado ou empresas em que o Estado tenha participação
majoritária pela sua Administração Centralizada ou
Descentralizada, bem como junto a órgãos da Administração
Direta da União, de outros Estados e Municípios, e de suas
autarquias; .

3 - quando o funcionário não entrar em exercício dentro do
prazo legal.

Artigo 86 - A vacância do cargo decorrerá de:

II - demissão;
III - transferência;

V - aposentadoria; e

§ 2º - A demissão será aplicada como penalidade nos casos
previstos nesta lei.

TÍTULO III

b) o de afastamento nos termos do artigo 67; .

DA PROMOÇÃO

II - para efeito de disponibilidade e aposentadoria, o de
licença para tratamento de saúde.. .
Artigo 82 - O tempo de mandato federal e estadual, bem
como o municipal, quando remunerado, será contado para
fins de aposentadoria e de promoção por antiguidade. .
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à hipótese
de nomeação de Prefeito. ..
Artigo 83 - Para efeito de aposentadoria será contado o
tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade.
Artigo 84 - É vedada a acumulação de tempo de serviço
concorrente ou simultâneamente prestado, em dois ou mais
cargos ou funções, à União, Estados, Municípios ou
Autarquias em geral.
Parágrafo único - Em regime de acumulação é vedado contar
tempo de um dos cargos para reconhecimento de direito ou
vantagens no outro.

CAPÍTULO ÚNICO
Da Promoção
Artigo 87 - Promoção é a passagem do funcionário de um
grau a outro da mesma classe e se processará obedecidos,
alternadamente, os critérios de merecimento e de
antigüidade na fôrma que dispuser o regulamento.
Artigo 88 - O merecimento do funcionário será apurado em
pontos positivos e negativos.
§ 1º - Os pontos positivos se referem a condições de
eficiência no cargo e ao aperfeiçoamento funcional
resultante do aprimoramento dos seus conhecimentos.
§ 2º - Os pontos negativos resultam da falta de assiduidade
e da indisciplina.

Artigo 85 - Não será computado, para nenhum efeito, o
tempo de serviço gratuito.

Artigo 89 - Da apuração do merecimento será dada ciência
ao funcionário.

CAPÍTULO XVI

Artigo 90 - A antigüidade será determinada pelo tempo de
efetivo exercício no cargo e no serviço público, apurado em
dias.
Artigo 91 - As promoções serão feitas em junho e dezembro
de cada ano, dentro de limites percentuais a serem

Cursos Completos para a Polícia Militar em:
www.estrategiaconcursos.com.br

139
218

VADE MECUM ESTRATÉGICO PARA POLÍCIA MILITAR/Aluno-Oficial da PMSP
Legislação compilada pelo Estratégia Concursos
estabelecidos em regulamento e corresponderão às
condições existentes até o último dia do semestre
imediatamente anterior.
Artigo 92 - Os direitos e vantagens que decorrerem da
promoção serão contados a partir da publicação do ato,
salvo quando publicado fora do prazo legal, caso em que
vigorará a contar do último dia do semestre a que
corresponder.
Parágrafo único - Ao funcionário que não estiver em efetivo
exercício, só se abonarão as vantagens a partir da data da
reassunção.
Artigo 93 - Será declarada sem efeito a promoção indevida,
não ficando o funcionário, nesse caso, obrigado a
restituições, salvo na hipótese de declaração falsa ou
omissão intencional
Artigo 94 - Só poderão ser promovidos os servidores que
tiverem o interstício de efetivo exercício no grau.
Parágrafo único - O interstício a que se refere este artigo será
estabelecido em regulamento.
Artigo 95 - Dentro de cada quadro, haverá para cada classe,
nos respectivos graus, uma lista de classificação, para os
critérios de merecimento e antigüidade.
Parágrafo único - Ocorrendo empate terão preferência,
sucessivamente:

Artigo 98 - O funcionário submetido a processo
administrativo poderá ser promovido, ficando, porém, sem
efeito a promoção por merecimento no caso de o processo
resultar em penalidade.
Artigo 99 - Para promoção por merecimento é indispensável
que o funcionário obtenha número de pontos não inferior à
metade do máximo atribuível.
Artigo 100 - O merecimento do funcionário é adquirido na
classe.
Artigo 101 – (revogado); ( pela Lei Complementar nº 318, de
10/03/1983).
Artigo 102 - O tempo no cargo será o efetivo exercício,
contado na seguinte conformidade:
I - a partir da data em que o funcionário assumir o exercício
do cargo, nos casos de nomeação, transferência a pedido,
reversão e aproveitamento;
II - como se o funcionário estivesse em exercício, no caso de
reintegração;
III - a partir da data em que o funcionário assumir o exercício
do cargo do qual foi transferido, no caso de transferência
"ex-officio"; e
IV - a partir da data em que o funcionário assumir o exercício
do cargo reclassificado ou transformado.

a) os títulos e os comprovantes de conclusão de cursos,
relacionados com a função exercida;

Artigo103 - Será contado como tempo no cargo o efetivo
exercício que o funcionário houver prestado no mesmo
cargo, sem solução de continuidade, desde que por prazo
superior a 6 (seis) meses:

b) a assiduidade;

I - como substituto; e

c) a antigüidade no cargo;

II - no desempenho de função gratificada, em período
anterior à criação do respectivo cargo.

1 - na classificação por merecimento:

d) os encargos de família; e

Artigo104 - As promoções obedecerão à ordem de
classificação.

e) a idade;
2 - na classificação por antigüidade:
a) o tempo no cargo;

Artigo105 - Haverá em cada Secretaria de Estado uma
Comissão de Promoção que terá as seguintes atribuições:

b) o tempo de serviço prestado ao Estado;

I - eleger o respectivo presidente;

c) o tempo de serviço público;

II - decidir as reclamações contra a avaliação do mérito,
podendo alterar, fundamentalmente, os pontos atribuídos
ao
reclamante
ou
a
outros
funcionários;
III - avaliar o mérito do funcionário quando houver
divergência igual ou superior a 20 (vinte) pontos entre os
totais atribuídos pelas autoridades avaliadoras;

d) os encargos de família; e
e) a idade.
Artigo 96 - O funcionário em exercício de mandato eletivo
federal ou estadual ou de mandato de prefeito, somente
poderá ser promovido por antigüidade.
Artigo 97 - Não serão promovidos por merecimento, ainda
que classificados dentro dos limites estabelecidos no
regulamento, os funcionários que tiverem sofrido qualquer
penalidade nos dois anos anteriores à data de vigência da
promoção.
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IV - propor à autoridade competente a penalidade que
couber ao responsável pelo atraso na expedição e remessa
do Boletim de Promoção, pela falta de qualquer informação
ou de elementos solicitados, pelos fatos de que decorram
irregularidade ou parcialidade no processamento das
promoções;
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V - Avaliar os títulos e os certificados de cursos apresentados
pelos funcionários; e
VI - dar conhecimento aos interessados mediante afixação
na repartição:
1 - das alterações de pontos feitos nos Boletins de
Promoção; e
2 - dos pontos atribuídos pelos títulos e certificados de
cursos.
Artigo 106 - No processamento das promoções cabem as
seguintes reclamações:
I - da avaliação do mérito; e
II - da classificação final.
§ 1º - Da avaliação do mérito podem ser interpostos pedido
de reconsideração e recurso, e, da classificação final, apenas
recurso.
§ 2º - Terão efeito suspensivo as reclamações relativas à
avaliação do mérito.

DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS DE ORDEM PECUNIÁRIA
CAPÍTULO I
Do Vencimento e da Remuneração
SEÇÃO I
Disposições Gerais

Artigo 108 - Vencimento é a retribuição paga ao funcionário
pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do
respectivo padrão fixado em lei, mais as vantagens a ele
incorporadas para todos os efeitos legais.
Artigo 109 - Remuneração é a retribuição paga ao
funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente
a 2/3 (dois terços) do respectivo padrão, mais as quotas ou
porcentagens que, por lei, lhe tenham sido atribuídas e as
vantagens pecuniárias a ela incorporadas.
Artigo 110 - O funcionário perderá:

§ 3º - Serão estabelecidos em regulamento as normas e os
prazos para o processamento das reclamações de que trata
êste artigo.

I - o vencimento ou remuneração do dia, quando não
comparecer ao serviço, salvo no caso previsto no § 1º deste
artigo; e

Artigo 107 - A orientação das promoções do funcionalismo
público civil será centralizada, cabendo ao órgão a que fôr
deferida
tal
competência:
I - expedir normas relativas ao processamento das
promoções e elaborar as respectivas escalas de avaliação,
com a aprovação do Governador;

II - 1/3 (um terço) do vencimento ou remuneração diária,
quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à
marcada para o início do expediente ou quando dele retirarse dentro da última hora.

II - orientar as autoridades competentes quanto à avaliação
das condições de promoção;

III - realizar estudos e pesquisas no sentido de averiguar a
eficiência do sistema em vigor, propondo medidas tendentes
ao seu aperfeiçoamento; e
IV- opinar em processos sobre assuntos de promoção,
sempre que solicitado.

§ 1º - As faltas ao serviço, até o máximo de 6 (seis) por ano,
não excedendo a uma por mês, em razão de moléstia ou
outro motivo relevante, poderão ser abonadas pelo superior
imediato, a requerimento do funcionário, no primeiro dia útil
subseqüente ao da falta. ..
§ 2º - No caso de faltas sucessivas, justificadas ou
injustificadas, os dias intercalados — domingos, feriados e
aqueles em que não haja expediente — serão computados
exclusivamente para efeito de desconto do vencimento ou
remuneração.
Artigo 111 - As reposições devidas pelo funcionário e as
indenizações por prejuízos que causar à Fazenda Pública
Estadual, serão descontadas em parcelas mensais não
excedentes da décima parte do vencimento ou
remuneração, ressalvados os casos especiais previstos neste
Estatuto.
Artigo 112 - Só será admitida procuração para efeito de
recebimento de quaisquer importâncias dos cofres
estaduais, decorrentes do exercício do cargo, quando o
funcionário se encontrar fora da sede ou comprovadamente
impossibilitado de locomover-se.

TÍTULO IV
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Artigo 113 - O vencimento, remuneração ou qualquer
vantagem pecuniária atribuídos ao funcionário, não poderão
ser objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo
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I - quando se tratar de prestação de alimentos, na fôrma da
lei civil; e
II - nos casos previstos no Capítulo II do Título VI deste
Estatuto.

Artigo 123 - Apurar-se-á a freqüência do seguinte modo:
I - pelo ponto; e
II - pela forma determinada, quanto aos funcionários não
sujeitos a ponto.

Artigo 114 - É proibido, fora dos casos expressamente
consignados neste Estatuto, ceder ou gravar vencimento,
remuneração ou qualquer vantagem decorrente do exercício
de cargo público.
Artigo 115 - O vencimento ou remuneração do funcionário
não poderão sofrer outros descontos, exceto os obrigatórios
e os autorizados por lei.
Artigo 116 - As consignações em folha, para efeito de
desconto de vencimentos ou remuneração, serão
disciplinadas em regulamento.

CAPÍTULO II
Das Vantagens de Ordem Pecuniária
SEÇÃO I
Disposições Gerais

Artigo 124 - Além do valor do padrão do cargo, o funcionário
só poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias:
I - adicionais por tempo de serviço;

SEÇÃO II

II - gratificações;

Do Horário e do Ponto

III - diárias;

Artigo 117 - O horário de trabalho nas repartições será fixado
pelo Govêrno de acordo com a natureza e as necessidades
do serviço.

IV - ajudas de custo;

Artigo 118 - O período de trabalho, nos casos de comprovada
necessidade, poderá ser antecipado ou prorrogado pelo
chefe da repartição ou serviço.
Parágrafo único - No caso de antecipação ou prorrogação,
será remunerado o trabalho extraordinário, na fôrma
estabelecida no art. 136.
Artigo 119 - Nos dias úteis, só por determinação do
Governador poderão deixar de funcionar as repartições
públicas ou ser suspenso o expediente.
Artigo 120 - Ponto é o registro pelo qual se verificará,
diariamente, a entrada e saída do funcionário em serviço.
§ 1º - Para registro do ponto serão usados, de preferência,
meios mecânicos.
§ 2º - É vedado dispensar o funcionário do registro do ponto,
salvo os casos expressamente previstos em lei.
§ 3º - A infração do disposto no parágrafo anterior
determinará a responsabilidade da autoridade que tiver
expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar cabível.
Artigo 121 - Para o funcionário estudante, conforme
dispuser o regulamento, poderão ser estabelecidas normas
especiais quanto à freqüência ao serviço.
Artigo 122 - O funcionário que comprovar sua contribuição
para banco de sangue mantido por órgão estatal ou
paraestatal, ou entidade com a qual o Estado mantenha
convênio, fica dispensado de comparecer ao serviço no dia
da doação.
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V - salário-família e salário-esposa;
Inciso VI – (revogado); (Pelo Decreto-lei de 27/02/1970).
VII - quota-parte de multas e porcentagens fixadas em lei;
VIII - honorários, quando fora do período normal ou
extraordinário de trabalho a que estiver sujeito, fôr
designado para realizar investigações ou pesquisas
científicas, bem como para exercer as funções de auxiliar ou
membro de bancas e comissões de concurso ou prova, ou de
professor de cursos de seleção e aperfeiçoamento ou
especialização de servidores, legalmente instituídos,
observadas as proibições atinentes a regimes especiais de
trabalho fixados em lei;
IX - honorários pela prestação de serviço peculiar à profissão
que exercer e, em função dela, à Justiça, desde que não a
execute dentro do período normal ou extraordinário de
trabalho a que estiver sujeito e sejam respeitadas as
restrições estabelecidas em lei pela subordinação a regimes
especiais de trabalho; e
X - outras vantagens ou concessões pecuniárias previstas em
leis especiais ou neste Estatuto
§ 1º - Excetuados os casos expressamente previstos neste
artigo, o funcionário não poderá receber, a qualquer título,
seja qual fôr o motivo ou forma de pagamento, nenhuma
outra vantagem pecuniária dos órgãos do serviço público,
das entidades autárquicas ou paraestatais ou outras
organizações públicas, em razão de seu cargo ou função nos
quais tenha sido mandado servir.
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§ 2º - O não cumprimento do que preceitua este artigo
importará na demissão do funcionário, por procedimento
irregular, e na imediata reposição, pela autoridade
ordenadora do pagamento, da importância indevidamente
paga.
§ 3º - Nenhuma importância relativa às vantagens
constantes deste artigo será paga ou devida ao funcionário,
seja qual fôr o seu fundamento, se não houver crédito
próprio, orçamentário ou adicional.
Artigo 125 - As porcentagens ou quotas-partes, atribuídas
em virtude de multas ou serviços de fiscalização e inspeção,
só serão creditadas ao funcionário após a entrada da
importância respectiva, a título definitivo, para os cofres
públicos.
Artigo 126 - O funcionário não fará jus à percepção de
quaisquer vantagens pecuniárias, nos casos em que deixar
de perceber o vencimento ou remuneração, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 160.

SEÇÃO Il
Dos Adicionais por Tempo de Serviço
Artigo 127 - O funcionário terá direito, após cada período de
5 (cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional
por tempo de serviço, calculado à razão de 5% (cinco por
cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que se
incorpora para todos os efeitos.
Nota: - Este parágrafo foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3167, julgada procedente e sendo
a Lei Complementar nº 792, de 20/03/1995, declarada
inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo
Tribunal Federal. - Texto declarado inconstitucional: Parágrafo único com redação dada pelo artigo 1º da Lei
Complementar nº 792, de 20/03/1995. - “O adicional por
tempo de serviço será concedido pela autoridade
competente, na forma que for estabelecida em
regulamento, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados da data da completação do período
aquisitivo, sob pena de ser responsabilizado o servidor que
der causa ao descumprimento do prazo ora fixado. .”.
Parágrafo único — O adicional por tempo de serviço será
concedido pela autoridade competente, na forma que fôr
estabelecida em regulamento.
Artigo 128 - A apuração do qüinqüênio será feita em dias e o
total convertido em anos, considerados estes sempre como
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Artigo 129 - Vetado.
Artigo 130 - O funcionário que completar 25 (vinte e cinco)
anos de efetivo exercício perceberá mais a sexta-parte do
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vencimento ou remuneração, a estes incorporada para todos
os efeitos.
Artigo 131 - O funcionário que exercer cumulativamente
cargos ou funções, terá direito aos adicionais de que trata
esta Seção, isoladamente, referentes a cada cargo ou a
função.
Artigo 132 - O ocupante de cargo em comissão fará jus aos
adicionais previstos nesta Seção, calculados sobre o
vencimento que perceber no exercício desse cargo,
enquanto nele permanecer.
Artigo 133 - Ao funcionário no exercício de cargo em
substituição aplica-se o disposto no artigo anterior.
Artigo 134 - Para efeito dos adicionais a que se refere esta
Seção, será computado o tempo de serviço, na forma
estabelecida nos artigos 76 e 78.
SEÇÃO III
Das Gratificações
Artigo 135 - Poderá ser concedida gratificação
funcionário:

ao

I - pela prestação de serviço extraordinário;
II - pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou
científico ou de utilidade para o serviço público;
III - a título de representação, quando em função de
gabinete, missão ou estudo fora do Estado ou designação
para função de confiança do Governador;
IV - quando designado para fazer parte de órgão legal de
deliberação coletiva; e
V - outras que forem previstas em lei.
Artigo 136 - A gratificação pela prestação de serviço
extraordinário será paga por hora de trabalho prorrogado ou
antecipado, na mesma razão percebida pelo funcionário em
cada hora de período normal de trabalho a que estiver
sujeito.
Parágrafo único - A prestação de serviço extraordinário não
poderá exceder a duas horas diárias de trabalho.
Artigo 137 - É vedado conceder gratificação por serviço
extraordinário, com o objetivo de remunerar outros serviços
ou encargos.
§ 1º - O funcionário que receber importância relativa a
serviço extraordinário que não prestou, será obrigado a
restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição
disciplinar.

§ 2º - Será responsabilizada a autoridade que infringir o
disposto no "caput" deste artigo.
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Artigo 138 - Será punido com pena de suspensão e, na
reincidência, com a de demissão, a bem do serviço público,
o funcionário:
I - que atestar falsamente a prestação de serviço
extraordinário; e
II - que se recusar, sem justo motivo, à prestação de serviço
extraordinário.
Artigo 139 - O funcionário que exercer cargo de direção não
poderá perceber gratificação por serviço extraordinário.
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica durante o período
em que subordinado de titular de cargo nele mencionado
venha a perceber, em conseqüência do acréscimo da
gratificação por serviço extraordinário, quantia que iguale ou
ultrapasse o valor do padrão do cargo de direção.
§ 2º - Aos titulares de cargos de direção, para efeito do
parágrafo anterior, apenas será paga gratificação por serviço
extraordinário correspondente à quantia a esse título
percebida pelo subordinado de padrão mais elevado.

§ 4º - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos
casos de missão ou estudo fora do País.
§ 5º - As diárias relativas aos deslocamentos de funcionários
para outros Estados e Distrito Federal, serão fixadas por
decreto.
Artigo 145 - O valor das diárias será fixado em decreto. .
Artigo 146 - A tabela de diárias, bem como as autoridades
que as concederem, deverão constar de decreto.
Artigo 147 - O funcionário que indevidamente receber diária,
será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando ainda
sujeito à punição disciplinar.
Artigo 148 - É vedado conceder diárias com o objetivo de
remunerar outros encargos ou serviços.
Parágrafo único - Será responsabilizada a autoridade que
infringir o disposto neste artigo.
SEÇÃO V
Das Ajudas de Custo

Artigo 140 - A gratificação pela elaboração ou execução de
trabalho técnico ou científico, ou de utilidade para o serviço,
será arbitrada pelo Governador, após sua conclusão.

Artigo 149 - A juízo da Administração, poderá ser concedida
ajuda de custo ao funcionário que no interesse do serviço
passar a ter exercício em nova sede.

Artigo 141 - A gratificação a título de representação, quando
o funcionário fôr designado para serviço ou estudo fora do
Estado, será arbitrada pelo Governador, ou por autoridade
que a lei determinar, podendo ser percebida
cumulativamente com a diária.

§ 1º - A ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário
das despesas de viagem e de nova instalação .

Artigo 142 - A gratificação relativa ao exercício em órgão
legal de deliberação coletiva, será fixada pelo Governador.
Artigo 143 - A gratificação de representação de gabinete,
fixada em regulamento, não poderá ser percebida
cumulativamente com a referida no inciso I do art. 135.

SEÇÃO IV
Das Diárias
Artigo 144 - Ao funcionário que se deslocar
temporariamente da respectiva sede, no desempenho de
suas atribuições, ou em missão ou estudo, desde que
relacionados com o cargo que exerce, poderá ser concedida,
além do transporte, uma diária a título de indenização das
despesas de alimentação e pousada.
§ 1º - Não será concedida diária ao funcionário removido ou
transferido, durante o período de trânsito.
§ 2º - Não caberá a concessão de diária quando o
deslocamento de funcionário constituir exigência
permanente do cargo ou função.
§ 3º - Entende-se por sede o município onde o funcionário
tem exercício.
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§ 2º - O transporte do funcionário e de sua família
compreende passagem e bagagem e correrá por conta do
Governo.
Artigo 150 - A ajuda de custo, desde que em território do
País, será arbitrada pelos Secretários de Estado, não
podendo exceder importância correspondente a 3 (três)
vezes o valor do padrão do cargo.
Parágrafo único - O regulamento fixará o critério para o
arbitramento, tendo em vista o número de pessoas que
acompanham o funcionário, as condições de vida na nova
sede, a distância a ser percorrida, o tempo de viagem e os
recursos orçamentários disponíveis.
Artigo 151 - Não será concedida ajuda de custo:
I - ao funcionário que se afastar da sede ou a ela voltar, em
virtude de mandato eletivo; e
II - ao que fôr afastado junto a outras Administrações.
Parágrafo único - O funcionário que receber ajuda de custo,
se fôr obrigado a mudar de sede dentro do período de 2
(dois) anos poderá receber, apenas, 2/3 (dois terços) do
benefício que lhe caberia.

Artigo 152 - Quando o funcionário fôr incumbido de serviço
que o obrigue a permanecer fora da sede por mais de 30
(trinta) dias, poderá receber ajuda de custo sem prejuízos
das diárias que lhe couberem.
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Parágrafo único - A importância dessa ajuda de custo será
fixada na forma do art. 150, não podendo exceder a quantia
relativa a 1 (uma) vez o valor do padrão do cargo.

Artigo 158 - Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a
madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos
incapazes.

Artigo 153 - Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido:

Artigo 158-A - Fica assegurada, nas mesmas bases e
condições, ao cônjuge supérstite ou ao responsável legal
pelos filhos do casal, a percepção do salário-família a que
tinha direito o funcionário ou inativo falecidos. .

I - o funcionário que não seguir para a nova sede dentro dos
prazos fixados, salvo motivo independente de sua vontade,
devidamente comprovado sem prejuízo da pena disciplinar
cabível;
II - o funcionário que, antes de concluir o serviço que lhe foi
cometido, regressar da nova sede, pedir exoneração ou
abandonar o cargo.
§ 1º - A restituição poderá ser feita parceladamente, a juízo
da autoridade que houver concedido a ajuda de custo, salvo
no caso de recebimento indevido, em que a importância por
devolver será descontada integralmente do vencimento ou
remuneração, sem prejuízo da pena disciplinar cabível.
§ 2º - A responsabilidade pela restituição de que trata este
artigo, atinge exclusivamente a pessoa do funcionário.
§ 3º - Se o regresso do funcionário fôr determinado pela
autoridade competente ou por motivo de força maior
devidamente comprovado, não ficará ele obrigado a restituir
a ajuda de custo.
Artigo 154 - Caberá também ajuda de custo ao funcionário
designado para serviço ou estudo no estrangeiro.
Parágrafo único - A ajuda de custo de que trata este artigo
será arbitrada pelo Governador.

Artigo 159 - A concessão e a supressão do salário-família
serão processadas na forma estabelecida em lei.
Artigo 160 - Não será pago o salário-família nos casos em que
o funcionário deixar de perceber o respectivo vencimento ou
remuneração.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos
casos disciplinares e penais, nem aos de licença por motivo
de doença em pessoa da família.
Artigo 161 - É vedada a percepção de salário-família por
dependente em relação ao qual já esteja sendo pago este
benefício por outra entidade pública federal, estadual ou
municipal, ficando o infrator sujeito às penalidades da lei.
Artigo 162 - O salário esposa será concedido ao funcionário
que não perceba vencimento ou remuneração de
importância superior a 2 (duas) vezes o valor do menor
vencimento pago pelo Estado, desde que a mulher não
exerça atividade remunerada.
Parágrafo único - A concessão do benefício a que se refere
este artigo será objeto de regulamento.

SEÇÃO VI
Do salário-família e do salário-esposa
Artigo 155 - O salário-família será concedido ao funcionário
ou ao inativo por:
I - filho menor de 18 (dezoito) anos; e
II - filho inválido de qualquer idade.
Parágrafo único - Consideram-se dependentes, desde que
vivam total ou parcialmente às expensas do funcionário, os
filhos de qualquer condição, os enteados e os adotivos,
equiparando -se a estes os tutelados sem meios próprios de
subsistência.
Artigo 156 - A invalidez que caracteriza a dependência é a
incapacidade total e permanente para o trabalho.
Artigo 157 - Quando o pai e a mãe tiverem ambos a condição
de funcionário público ou de inativo e viverem em comum, o
salário-família será concedido a um deles.
Parágrafo único - Se não viverem em comum, será concedido
ao que tiver os dependentes sob sua guarda, ou a ambos, de
acordo com a distribuição de dependentes.
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SEÇÃO VII
Outras Concessões Pecuniárias
Artigo 163 - O Estado assegurará ao funcionário o direito de
pleno ressarcimento de danos ou prejuízos, decorrentes de
acidentes no trabalho, do exercício em determinadas zonas
ou locais e da execução de trabalho especial, com risco de
vida ou saúde.
Artigo 164 - Ao funcionário licenciado, para tratamento de
saúde poderá ser concedido transporte, se decorrente do
tratamento, inclusive para pessoa de sua família.
Artigo 165 - Poderá ser concedido transporte à família do
funcionário, quando este falecer fora da sede de exercício,
no desempenho de serviço.
§ 1º - A mesma concessão poderá ser feita à família do
funcionário falecido fora do Estado.

§ 2º - Só serão atendidos os pedidos de transporte
formulados dentro do prazo de 1 (um) ano, a partir da data
em que houver falecido o funcionário.
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Artigo 166 – (revogado); (Pelo Decreto-lei de 27/02/1970).
Artigo 167 - A concessão de que trata o artigo anterior só
poderá ser deferida ao funcionário que se encontre no
exercício do cargo e mantenha contato com o público,
pagando ou recebendo em moeda corrente.
Artigo 168 - Ao cônjuge, ao companheiro ou companheira
ou, na falta destes, à pessoa que provar ter feito despesas
em virtude do falecimento de funcionário ativo ou inativo
será concedido auxílio-funeral, a título de benefício
assistencial, de valor correspondente a 1 (um) mês da
respectiva remuneração. .
§ 1º - o pagamento será efetuado pelo órgão competente,
mediante apresentação de atestado de óbito pelas pessoas
indicadas no "caput" deste artigo, ou procurador legalmente
habilitado,
feita
a
prova
de
identidade.
.
§ 2º - no caso de integrante da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária ou da classe de Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciária, se ficar comprovado, por meio de
competente apuração, que o óbito decorreu de lesões
recebidas no exercício de suas funções, o benefício será
acrescido do valor correspondente a mais 1 (um) mês da
respectiva remuneração, cujo pagamento será efetivado
mediante
apresentação
de
alvará
judicial.
.
§ 3º - o pagamento do benefício previsto neste artigo, caso
as despesas tenham sido custeadas por terceiros, em virtude
da contratação de planos funerários, somente será efetivado
mediante
apresentação
de
alvará
judicial.
.
Artigo 169 - O Governo do Estado poderá conceder prêmios
em dinheiro, dentro das dotações orçamentárias próprias,
aos funcionários autores dos melhores trabalhos,
classificados em concursos de monografias de interesse para
o serviço público.
Artigo 170 – (revogado); (Pelo Decreto-Lei nº 24, de
28/03/1969).

CAPÍTULO III
Das Acumulações Remuneradas

§ 2º - A proibição de acumular se estende a cargos, funções
ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades
de economia mista.
§ 3º - A proibição de acumular proventos não se aplica aos
aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo
em comissão ou ao contrato para prestação de serviços
técnicos ou especializados.
Artigo 172 - O funcionário ocupante de cargo efetivo, ou em
disponibilidade, poderá ser nomeado para cargo em
comissão, perdendo, durante o exercício desse cargo, o
vencimento ou remuneração do cargo efetivo ou o provento,
salvo se optar pelo mesmo.
Artigo 173 - Não se compreende na proibição de acumular,
desde que tenha correspondência com a função principal, a
percepção das vantagens enumeradas no art. 124.
Artigo 174 - Verificado, mediante processo administrativo,
que o funcionário está acumulando, fora das condições
previstas neste Capítulo, será ele demitido de todos os
cargos e funções e obrigado a restituir o que indevidamente
houver recebido.
§ 1º - Provada a boa-fé, o funcionário será mantido no cargo
ou função que exercer há mais tempo.
§ 2º - Em caso contrário, o funcionário demitido ficará ainda
inabilitado pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de
função ou cargo público, inclusive em entidades que
exerçam função delegada do poder público ou são por este
mantidas ou administradas.
Artigo 175 - As autoridades civis e os chefes de serviço, bem
como os diretores ou responsáveis pelas entidades referidas
no § 2º do artigo anterior e os fiscais ou representantes dos
poderes públicos junto às mesmas, que tiverem
conhecimento de que qualquer dos seus subordinados ou
qualquer empregado da empresa sujeita à fiscalização está
no exercício de acumulação proibida, farão a devida
comunicação ao órgão competente, para os fins indicados no
artigo anterior.
Parágrafo único - Qualquer cidadão poderá denunciar a
existência de acumulação ilegal.

Artigo 171 - É vedada a acumulação remunerada, exceto:
I - a de um juiz e um cargo de professor;
II - a de dois cargos de professor;
III - a de um cargo de professor e outro técnico ou científico;
e
IV - a de dois cargos privativos de médico. - Nota: vide art.
37, XVI da Constituição Federal.
§ 1º - Em qualquer dos casos, a acumulação somente é
permitida quando haja correlação de matérias e
compatibilidade de horários.
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TÍTULO V
DOS DIREITOS E VANTAGENS EM GERAL
CAPÍTULO I
Das Férias

Artigo 176 - O funcionário terá direito ao gozo de 30 (trinta)
dias de férias anuais, observada a escala que fôr aprovada.
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§ 1º - É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao
trabalho.
§ 2º - É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta
necessidade de serviço e pelo máximo de 2 (dois) anos
consecutivos.
§ 3º - O período de férias será reduzido para 20 (vinte) dias,
se o servidor, no exercício anterior, tiver, considerados em
conjunto, mais de 10 (dez) não comparecimentos
correspondentes a faltas abonadas, justificadas e
injustificadas ou às licenças previstas nos itens IV, VI e VII do
art. 181.
§ 4º - Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as
vantagens, como se estivesse em exercício.
Artigo 177 - Atendido o interesse do serviço, o funcionário
poderá gozar férias de uma só vez ou em dois períodos
iguais.
Artigo 178 - Somente depois do primeiro ano de exercício no
serviço público, adquirirá o funcionário direito a férias.
Parágrafo único - Será contado para efeito deste artigo o
tempo de serviço prestado em outro cargo público, desde
que entre a cessação do anterior e o início do subsequente
exercício não haja interrupção superior a 10 (dez) dias.
Artigo 179 - Caberá ao chefe da repartição ou do serviço,
organizar, no mês de dezembro, a escala de férias para o ano
seguinte, que poderá alterar de acordo com a conveniência
do serviço.
Artigo 180 - O funcionário transferido ou removido, quando
em gozo de férias, não será obrigado a apresentar-se antes
de terminá-las.

CAPÍTULO II
Das Licenças
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 181 - O funcionário efetivo poderá ser licenciado:.
I - para tratamento de saúde; .
II - quando acidentado no exercício de suas atribuições ou
acometido por doença profissional; .
III - no caso previsto no artigo 198; .

VII - no caso previsto no artigo 205; .
VIII - compulsoriamente, como medida profilática; .
IX - como prêmio de assiduidade. .
§ 1º - Ao funcionário ocupante exclusivamente
de cargo em comissão serão concedidas as licenças previstas
neste artigo, salvo as referidas nos incisos IV, VI e VII. .
§ 2º - As licenças previstas nos incisos I a III serão concedidas
ao funcionário de que trata o § 1º deste artigo mediante
regras estabelecidas pelo regime geral de previdência social.
.
Artigo 182 - As licenças dependentes de inspeção médica
serão concedidas pelo prazo indicado pelos órgãos oficiais
competentes. .
Artigo 183 - Finda a licença, o funcionário deverá reassumir,
imediatamente, o exercício do cargo..
§ 1º - o disposto no "caput" deste artigo não se aplica às
licenças previstas nos incisos V e VII do artigo 181, quando
em
prorrogação.
.
§ 2º - a infração do disposto no "caput" deste artigo
importará em perda total do vencimento ou remuneração
correspondente ao período de ausência e, se esta exceder a
30 (trinta) dias, ficará o funcionário sujeito à pena de
demissão
por
abandono
de
cargo.
.
Artigo 184 - O funcionário licenciado nos termos dos itens I a
IV do art. 181, é obrigado a reassumir o exercício, se fôr
considerado apto em inspeção médica realizada "ex-officio"
ou se não subsistir a doença na pessoa de sua família.
Parágrafo único - O funcionário poderá desistir da licença,
desde que em inspeção médica fique comprovada a cessação
dos motivos determinantes da licença.
Artigo 185 - As licenças previstas nos incisos I, II e IV do artigo
181 não serão concedidas em prorrogação, cabendo ao
funcionário ou à autoridade competente ingressar, quando
for o caso, com um novo pedido. ..
Artigo 186 – (revogado); (Pela Lei Complementar nº 1.123,
de 01/07/2010).
Artigo 187 - O funcionário licenciado nos termos dos itens I
e II do art. 181 não poderá dedicar-se a qualquer atividade
remunerada, sob pena de ser cassada a licença e de ser
demitido por abandono do cargo, caso não reassuma o seu
exercício dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
Artigo 188 – (revogado); (Pela Lei Complementar nº 1.123,
de 01/07/2010).

IV - por motivo de doença em pessoa de sua família; .

V - para cumprir obrigações concernentes ao serviço militar;
.

Artigo 189 – (revogado); (Pela Lei Complementar nº 1.123,
de 01/07/2010).

VI - para tratar de interesses particulares; .
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Artigo 190 - O funcionário que se recusar a submeter-se à
inspeção médica, quando julgada necessária, será punido
com pena de suspensão.
Parágrafo único - A suspensão cessará no dia em que se
realizar a inspeção.
SEÇÃO II

Da Licença para Tratamento de Saúde
Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida
licença até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou
remuneração. ..
§ 1º - Findo o prazo, previsto neste artigo, o funcionário será
submetido à inspeção médica e aposentado, desde que
verificada a sua invalidez, permitindo-se o licenciamento
além desse prazo, quando não se justificar a aposentadoria.
§ 2º - Será obrigatória a reversão do aposentado, desde que
cessados os motivos determinantes da aposentadoria.
Artigo 192 - O funcionário ocupante de cargo em comissão
poderá ser aposentado, nas condições do artigo anterior,
desde que preencha os requisitos do art. 227.
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá
de inspeção médica oficial e poderá ser concedida: .
I - a pedido do funcionário; .
II - “ex officio”. .
§ 1º - A inspeção médica de que trata o “caput” deste artigo
poderá ser dispensada, a critério do órgão oficial, quando a
análise documental for suficiente para comprovar a
incapacidade laboral, observado o estabelecido em decreto.
.
§ 2º - A licença “ex officio” de que trata o inciso
II deste artigo será concedida por decisão do órgão oficial: .
1 - quando as condições de saúde do funcionário assim o
determinarem;
2 - a pedido do órgão de origem do funcionário. .
§ 3º - O funcionário poderá ser dispensado da inspeção
médica de que trata o “caput” deste artigo em caso de
licença para tratamento de saúde de curta duração,
conforme estabelecido em decreto. .; -.
SEÇÃO III
Da Licença ao Funcionário Acidentado no Exercício de suas
Atribuições ou Atacado de Doença Profissional

direito à licença com vencimento ou remuneração. .
Parágrafo único - Considera-se também acidente: .
1 - a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário, no
exercício de suas funções; .
2 - a lesão sofrida pelo funcionário, quando em trânsito, no
percurso usual para o trabalho. ..
Artigo 195 - A licença prevista no artigo anterior não poderá
exceder de 4 (quatro) anos.
Parágrafo único - No caso de acidente, verificada a
incapacidade total para qualquer função pública, será desde
logo concedida aposentadoria ao funcionário.
Artigo 196 - A comprovação do acidente, indispensável para
a concessão da licença, será feita em procedimento próprio,
que deverá iniciar-se no prazo de 10 (dez) dias, contados da
data do acidente. .
§ 1º - O funcionário deverá requerer a concessão da licença
de que trata o "caput" deste artigo junto ao órgão de origem.
.
§ 2º - Concluído o procedimento de que trata o "caput" deste
artigo caberá ao órgão médico oficial a decisão. (
§ 3º - O procedimento para a comprovação do acidente de
que trata este artigo deverá ser cumprido pelo órgão de
origem do funcionário, ainda que não venha a ser objeto de
licença. ..
Artigo 197 - Para a conceituação do acidente da doença
profissional, serão adotados os critérios da legislação federal
de acidentes do trabalho.
SEÇÃO IV
Da Licença à Funcionária Gestante

Artigo 198 - À funcionária gestante será concedida licença de
180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração,
observado o seguinte:
I - a licença poderá ser concedida a partir da 32ª (trigésima
segunda) semana de gestação, mediante documentação
médica que comprove a gravidez e a respectiva idade
gestacional;
II - ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença,
será esta concedida mediante a apresentação da certidão de
nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo
retroagir até 15 (quinze) dias; .
III - durante a licença, cometerá falta grave a servidora que
exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a
criança em creche ou organização similar; .

Artigo 194 - O funcionário acidentado no exercício de suas
atribuições ou que tenha adquirido doença profissional terá
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Parágrafo único - No caso de natimorto, será concedida a
licença para tratamento de saúde, a critério médico, na
forma prevista no artigo 193.
Artigo 199 - O funcionário poderá obter licença, por motivo
de doença do cônjuge e de parentes até segundo grau.
§ 1º - Provar-se-á a doença em inspeção médica na forma
prevista no artigo 193.
§ 2º - A licença de que trata este artigo será concedida com
vencimentos ou remuneração até 1 (um) mês e com os
seguintes descontos:
1 - de 1/3 (um terço), quando exceder a 1 (um) mês até 3
(três);
2 - 2/3 (dois terços), quando exceder a 3 (três) até 6 (seis); .
3 - sem vencimento ou remuneração do sétimo ao vigésimo
mês.
§ 3º - Para os efeitos do § 2º deste artigo, serão somadas as
licenças concedidas durante o período de 20 (vinte) meses,
contado da primeira concessão.
SEÇÃO V
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família
SEÇÃO VI
Da Licença para Atender a Obrigações Concernentes ao
Serviço Militar
Artigo 200 - Ao funcionário que fôr convocado para o serviço
militar e outros encargos da segurança nacional, será
concedida licença sem vencimento ou remuneração.
§ 1º - A licença será concedida mediante comunicação do
funcionário ao chefe da repartição ou do serviço,
acompanhada de documentação oficial que prove a
incorporação.
§ 2º - O funcionário desincorporado reassumirá
imediatamente o exercício, sob pena de demissão por
abandono do cargo, se a ausência exceder a 30 (trinta) dias.
§ 3º - Quando a desincorporação se verificar em lugar
diverso do da sede, os prazos para apresentação serão os
previstos no art. 60.
Artigo 201 - Ao funcionário que houver feito curso para ser
admitido como oficial da reserva das Forças Armadas, será
também concedida licença sem vencimento ou
remuneração, durante os estágios prescritos pelos
regulamentos militares.
SEÇÃO VII
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares
Artigo 202 - Depois de 5 (cinco) anos de exercício, o
funcionário poderá obter licença, sem vencimento ou
remuneração, para tratar de interesses particulares, pelo
prazo máximo de 2 (dois) anos.
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§ 1º - Poderá ser negada a licença quando o afastamento do
funcionário fôr inconveniente ao interesse do serviço.
§ 2º - O funcionário deverá aguardar em exercício a
concessão da licença.
§ 3º - A licença poderá ser gozada parceladamente a juízo da
Administração, desde que dentro do período de 3 (três)
anos.
§ 4º - O funcionário poderá desistir da licença, a qualquer
tempo, reassumindo o exercício em seguida.
Artigo 203 - Não será concedida licença para tratar de
interesses particulares ao funcionário nomeado, removido
ou transferido, antes de assumir o exercício do cargo.
Artigo 204 - Só poderá ser concedida nova licença depois de
decorridos 5 (cinco) anos do término da anterior.
SEÇÃO VIII

Da Licença à Funcionária Casada com Funcionário ou Militar
Artigo 205 - A funcionária casada com funcionário estadual
ou com militar terá direito à licença, sem vencimento ou
remuneração, quando o marido fôr mandado servir,
independentemente de solicitação, em outro ponto do
Estado ou do território nacional ou no estrangeiro.
Parágrafo único - A licença será concedida mediante pedido
devidamente instruído e vigorará pelo tempo que durar a
comissão ou a nova função do marido.

SEÇÃO IX
Da Licença Compulsória
Artigo 206 - O funcionário, ao qual se possa atribuir a
condição de fonte de infecção de doença transmissível,
poderá ser licenciado, enquanto durar essa condição, a juízo
de autoridade sanitária competente, e na forma prevista no
regulamento.
Artigo 207 - Verificada a procedência da suspeita, o
funcionário será licenciado para tratamento de saúde na
forma prevista no art. 191, considerando-se incluídos no
período da licença os dias de licenciamento compulsório.
Artigo 208 - Quando não positivada a moléstia, deverá o
funcionário retornar ao serviço, considerando-se como de
efetivo exercício para todos os efeitos legais, o período de
licença compulsória.
SEÇÃO X
Da licença-prêmio
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Artigo 209 - O funcionário terá direito, como prêmio de
assiduidade, à licença de 90 (noventa) dias em cada período
de 5 (cinco) anos de exercício ininterrupto, em que não haja
sofrido qualquer penalidade administrativa.
Parágrafo único - O período da licença será considerado de
efetivo exercício para todos os efeitos legais, e não
acarretará desconto algum no vencimento ou remuneração.
Artigo 210 - Para fins da licença prevista nesta Seção, não se
consideram interrupção de exercício:
I - os afastamentos enumerados no artigo 78, excetuado o
previsto no item X; e
II - as faltas abonadas, as justificadas e os dias de licença a
que se referem os itens I e IV do art. 181 desde que o total
de todas essas ausências não exceda o limite máximo de 30
(trinta) dias, no período de 5 (cinco) anos.
Artigo 211 – (revogado); (Pela Lei Complementar nº 318, de
10/03/1983).
Artigo 212 - A licença-prêmio será concedida mediante
certidão de tempo de serviço, independente de
requerimento do funcionário, e será publicada no Diário
Oficial do Estado, nos termos da legislação em vigor. ..
Artigo 213 - O funcionário poderá requerer o gozo da licençaprêmio:
I - por inteiro ou em parcelas não inferiores a 15 (quinze)
dias; .
II - até o implemento das condições para a aposentadoria
voluntária. .
§ 1º - Caberá à autoridade competente: .
1 - adotar, após manifestação do chefe imediato, sem
prejuízo para o serviço, as medidas necessárias para que o
funcionário possa gozar a licença-prêmio a que tenha direito;
2 - decidir, após manifestação do chefe imediato, observada
a opção do funcionário e respeitado o interesse do serviço,
pelo gozo da licença-prêmio por inteiro ou parceladamente.
§ 2º - A apresentação de pedido de passagem à inatividade,
sem a prévia e oportuna apresentação do requerimento de
gozo, implicará perda do direito à licença-prêmio. .
Artigo 214 - O funcionário deverá aguardar em exercício a
apreciação do requerimento de gozo da licença-prêmio. .
Parágrafo único - O gozo da licença-prêmio dependerá de
novo requerimento, caso não se inicie em até 30 (trinta) dias
contados da publicação do ato que o houver autorizado. .
Artigo 215 – (revogado); (Pela Lei Complementar nº 644, de
26/12/1989).
Artigo 216 – (revogado); (Pela Lei Complementar nº 644, de
26/12/1989).
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CAPÍTULO III
Da Estabilidade
Artigo 217 - É assegurada a estabilidade somente ao
funcionário que, nomeado por concurso, contar mais de 2
(dois) anos de efetivo exercício.
Artigo 218 - O funcionário estável só poderá ser demitido em
virtude de sentença judicial ou mediante processo
administrativo, assegurada ampla defesa.
Parágrafo único - A estabilidade diz respeito ao serviço
público e não ao cargo, ressalvando-se à Administração o
direito de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual
padrão, de acordo com as suas aptidões.

CAPÍTULO IV
Da Disponibilidade
Artigo 219 - O funcionário poderá ser posto em
disponibilidade remunerada:
I - no caso previsto no § 2º do art. 31; e
II - quando, tendo adquirido estabilidade, o cargo fôr extinto
por lei.
Parágrafo único - O funcionário ficará em disponibilidade até
o seu obrigatório aproveitamento em cargo equivalente.
Artigo 220 - O provento da disponibilidade não poderá ser
superior ao vencimento ou remuneração e vantagens
percebidos pelo funcionário.
Artigo 221 - Qualquer alteração do vencimento ou
remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em
virtude de medida geral, será extensiva ao provento do
disponível, na mesma proporção.

CAPÍTULO V
Da Aposentadoria
Artigo 222 - O funcionário será aposentado:
I - por invalidez;
II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos; e
III - voluntariamente, após 35 (trinta e cinco) anos de serviço.
§ 1º - No caso do item III, o prazo é reduzido a 30 (trinta) anos
para as mulheres.
§ 2º - Os limites de idade e de tempo de serviço para a
aposentadoria poderão ser reduzidos, nos termos do
parágrafo único do artigo 94 da Constituição do Estado de
São Paulo.
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Artigo 223 - A aposentadoria prevista no item I do artigo
anterior, só será concedida, após a comprovação da invalidez
do funcionário, mediante inspeção de saúde realizada em
órgão médico oficial.

Parágrafo único - Os equipamentos aprovados por órgão
competente, serão de uso obrigatório dos funcionários, sob
pena de suspensão.

Artigo 224 - A aposentadoria compulsória prevista no item II
do artigo 222 é automática.

Artigo 234 - Ao funcionário é assegurado o direito de
remoção para igual cargo no local de residência do cônjuge,
se este também fôr funcionário e houver vaga.

Parágrafo único - O funcionário se afastará no dia imediato
àquele em que atingir a idade limite, independentemente da
publicação do ato declaratório da aposentadoria.

Artigo 235 - Havendo vaga na sede do exercício de ambos os
cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado
por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço.

Artigo 225 - O funcionário em disponibilidade poderá ser
aposentado nos termos do artigo 222.

Artigo 236 - Somente será concedida nova remoção por
união de cônjuges ao funcionário que fôr removido a pedido
para outro local, após transcorridos 5 (cinco) anos.

Artigo 226 - O provento da aposentadoria será:
I - igual ao vencimento ou remuneração e demais vantagens
pecuniárias incorporadas para esse efeito:
1 - quando o funcionário, do sexo masculino, contar 35
(trinta e cinco) anos de serviço e do sexo feminino, 30 (trinta)
anos; e
2 - quando ocorrer a invalidez.
II - proporcional ao tempo de serviço, nos demais casos.
Artigo 227 - As disposições dos itens I e II do artigo 222
aplicam-se ao funcionário ocupante de cargo em comissão,
que contar mais de 15 (quinze) anos de exercício
ininterrupto nesse cargo, seja ou não ocupante de cargo de
provimento efetivo.
Artigo 228 - A aposentadoria prevista no item III do artigo
222 produzirá efeito a partir da publicação do ato no Diário
Oficial.
Artigo 229 - O pagamento dos proventos a que tiver direito
o aposentado deverá iniciar-se no mês seguinte ao em que
cessar a percepção do vencimento ou remuneração.
Artigo 230 - O provento do aposentado só poderá sofrer
descontos autorizados em lei.
Artigo 231 - O provento da aposentadoria não poderá ser
superior ao vencimento ou remuneração e demais
vantagens percebidas pelo funcionário.
Artigo 232 - Qualquer alteração do vencimento ou
remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em
virtude de medida geral, será extensiva ao provento do
aposentado, na mesma proporção.

CAPÍTULO VI
Da Assistência ao Funcionário

Artigo 237 - Considera-se local, para os fins dos artigos 234 a
236, o município onde o cônjuge tem sua residência.
Artigo 238 - O ato que remover ou transferir o funcionário
estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na
nova sede, não existir estabelecimento congênere, oficial,
reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado
esteja matriculado.
§ 1º - Efetivar-se-á a transferência, se o funcionário concluir
o curso, deixar de cursá-lo ou fôr reprovado durante 2 (dois)
anos.
§ 2º - Anualmente, o interessado deverá fazer prova, perante
a repartição a que esteja subordinado, de que está
freqüentandoregularmente o curso em que estiver
matriculado.

CAPÍTULO VII
Do Direito de Petição
Artigo 239 - É assegurado a qualquer pessoa, física ou
jurídica, independentemente de pagamento, o direito de
petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para defesa
de direitos. .
§ 1º - Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro,
omissão ou conduta incompatível no serviço público..
§ 2º - Em nenhuma hipótese, a Administração poderá
recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição,
sob pena de responsabilidade do agente. .
Artigo 240 - Ao servidor é assegurado o direito de requerer
ou representar, bem como, nos termos desta lei
complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões,
no prazo de 30 (trinta) dias, salvo previsão legal específica. .

Artigo 233 - Nos trabalhos insalubres executados pelos
funcionários, o Estado é obrigado a fornecer-lhes
gratuitamente equipamentos de proteção à saúde.
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TÍTULO VI
DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES E DAS
RESPONSABILIDADES
CAPÍTULO I
Dos Deveres e das Proibições
SEÇÃO I
Dos Deveres

Artigo 242 - Ao funcionário é proibido:
Inciso I – (revogado); (Pela Lei Complementar nº 1.096, de
24/09/2009).
II - retirar, sem prévia permissão da autoridade competente,
qualquer documento ou objeto existente na repartição;
III - entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras,
leituras ou outras atividades estranhas ao serviço;
IV - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada;
V - tratar de interesses particulares na repartição;

Artigo 241 - São deveres do funcionário:
I - ser assíduo e pontual;
II - cumprir as ordens superiores, representando quando
forem manifestamente ilegais;
III - desempenhar com zêlo e presteza os trabalhos de que
fôr incumbido;
IV - guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e,
especialmente, sobre despachos, decisões ou providências;

VI - promover manifestações de apreço ou desapreço dentro
da repartição, ou tornar-se solidário com elas;
VII - exercer comércio entre os companheiros de serviço,
promover ou subscrever listas de donativos dentro da
repartição; e
VIII - empregar material do serviço público em serviço
particular.
Artigo 243 - É proibido ainda, ao funcionário:

V - representar aos superiores sobre todas as irregularidades
de que tiver conhecimento no exercício de suas funções;

I - fazer contratos de natureza comercial e industrial com o
Governo, por si, ou como representante de outrem;

VI
- tratar
com
urbanidade
as
pessoas;
.
VII - residir no local onde exerce o cargo ou, onde autorizado;

II - participar da gerência ou administração de empresas
bancárias ou industriais, ou de sociedades comerciais, que
mantenham relações comerciais ou administrativas com o
Governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou
estejam diretamente relacionadas com a finalidade da
repartição ou serviço em que esteja lotado;

VIII - providenciar para que esteja sempre em ordem, no
assentamento individual, a sua declaração de família;
IX - zelar pela economia do material do Estado e pela
conservação do que fôr confiado à sua guarda ou utilização;
X - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou
com uniforme determinado, quando fôr o caso;
XI - atender prontamente, com preferência sobre qualquer
outro serviço, às requisições de papéis, documentos,
informações ou providências que lhe forem feitas pelas
autoridades judiciárias ou administrativas, para defesa do
Estado, em Juízo;
XII - cooperar e manter espírito de solidariedade com os
companheiros de trabalho;
XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos,
instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas
funções; e
XIV - proceder na vida pública e privada na forma que
dignifique a função pública.

III - requerer ou promover a concessão de privilégios,
garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais,
estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção
própria;
IV - exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou
função em empresas, estabelecimentos ou instituições que
tenham relações com o Governo, em matéria que se
relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que
esteja lotado;
V - aceitar representação de Estado estrangeiro, sem
autorização
do
Presidente
da
República;
VI - comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas
condições mencionadas no item II deste artigo, podendo, em
qualquer caso, ser acionista, quotista ou comanditário;
VII - incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de
sabotagem contra o serviço público;
VIII - praticar a usura;

SEÇÃO II
Das Proibições
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IX - constituir-se procurador de partes ou servir de
intermediário perante qualquer repartição pública, exceto
quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até
segundo grau;
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X - receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de
entidades fiscalizadas, no País, ou no estrangeiro, mesmo
quando estiver em missão referente à compra de material ou
fiscalização de qualquer natureza;

Artigo 248 - Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a
importância da indenização poderá ser descontada do
vencimento ou remuneração não excedendo o desconto à
10ª (décima) parte do valor destes.

XI - valer-se de sua qualidade de funcionário para
desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr,
direta ou indiretamente, qualquer proveito; e

Parágrafo único - No caso do item IV do parágrafo único do
artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de
repreensão e, na reincidência, a de suspensão.

XII - fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte.

Artigo 249 - Será igualmente responsabilizado o funcionário
que, fora dos casos expressamente previstos nas leis,
regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas
às repartições, o desempenho de encargos que lhe
competirem ou aos seus subordinados.

Parágrafo único - Não está compreendida na proibição dos
itens II e VI deste artigo, a participação do funcionário em
sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na
direção ou gerência de cooperativas e associações de classe,
ou como seu sócio.
Artigo 244 - É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens
imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando se
tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo
exceder a 2 (dois) o número de auxiliares nessas condições.

Artigo 250 - A responsabilidade administrativa não exime o
funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso
couber, nem o pagamento da indenização a que ficar
obrigado, na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena
disciplinar em que incorrer.
§ 1º - A responsabilidade administrativa é independente da
civil e da criminal.

CAPÍTULO II
Das Responsabilidades
Artigo 245 - O funcionário é responsável por todos os
prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual,
por dolo ou culpa, devidamente apurados.
Parágrafo único
responsabilidade:

- Caracteriza-se

especialmente

a

I - pela sonegação de valores e objetos confiados à sua
guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou
por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis,
regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço;

§ 2º - Será reintegrado ao serviço público, no cargo que
ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o
servidor absolvido pela Justiça, mediante simples
comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a
existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua
demissão.
§ 3º - O processo administrativo só poderá ser sobrestado
para aguardar decisão judicial por despacho motivado da
autoridade
competente
para
aplicar
a
pena.

TÍTULO VII

II - pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos
que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda, ou
sujeitos a seu exame ou fiscalização;
III - pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas
notas de despacho, guias e outros documentos da receita, ou
que tenham com eles relação; e
IV - por qualquer erro de cálculo ou redução contra a
Fazenda Estadual.
Artigo 246 - O funcionário que adquirir materiais em
desacordo com disposições legais e regulamentares será
responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das
penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao
desconto no seu vencimento ou remuneração.
Artigo 247 - Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o
funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a
importância do prejuízo causado em virtude de alcance,
desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou
entrada nos prazos legais.
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DAS PENALIDADES
CAPÍTULO I
Das Penalidades e de sua Aplicação
Artigo 251 - São penas disciplinares:
I - repreensão;
II - suspensão;
III - multa;
IV - demissão;
V - demissão a bem do serviço público; e
VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade
Artigo 252 - Na aplicação das penas disciplinares serão
consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos
que dela provierem para o serviço público.
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Artigo 253 - A pena de repreensão será aplicada por escrito,
nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos
deveres.
Artigo 254 - A pena de suspensão, que não excederá de 90
(noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave ou de
reincidência.
§ 1º - O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e
direitos decorrentes do exercício do cargo.
§ 2º - A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá
converter essa penalidade em multa, na base de 50%
(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou
remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a
permanecer em serviço.
Artigo 255 - A pena de multa será aplicada na forma e nos
casos expressamente previstos em lei ou regulamento.
Artigo 256 - Será aplicada a pena de demissão nos casos de:
I - abandono de cargo;
II - procedimento irregular, de natureza grave;
III - ineficiência no serviço;
IV - aplicação indevida de dinheiros públicos, e
V - ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de
45 (quarenta e cinco) dias, interpoladamente, durante 1
(um) ano.
§ 1º - Considerar-se-á abandono de cargo, o não
comparecimento do funcionário por mais de (30) dias
consecutivos "ex-vi" do artigo 63.
§ 2º - A pena de demissão por ineficiência no serviço, só será
aplicada quando verificada a impossibilidade de
readaptação.
Artigo 257 - Será aplicada a pena de demissão a bem do
serviço público ao funcionário que:
I - for convencido de incontinência pública e escandalosa e
de vício de jogos proibidos;
II - praticar ato definido como crime contra a administração
pública, a fé pública e a Fazenda Estadual, ou previsto nas
leis relativas à segurança e à defesa nacional; .
III - revelar segredos de que tenha conhecimento em razão
do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para
o Estado ou particulares;
IV - praticar insubordinação grave;
V - praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários
ou particulares, salvo se em legítima defesa;
VI - lesar o patrimônio ou os cofres públicos;
VII - receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou
vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por
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intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções mas
em razão delas;
VIII - pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a
pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição,
ou estejam sujeitos à sua fiscalização;
IX - exercer advocacia administrativa; e
X - apresentar com dolo declaração falsa em matéria de
salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de
procedimento criminal, que no caso couber.
XI - praticar ato definido como crime hediondo, tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo; .
XII - praticar ato definido como crime contra o Sistema
Financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou
valores; .
XIII - praticar ato definido em lei como de improbidade..
Artigo 258 - O ato que demitir o funcionário mencionará
sempre a disposição legal em que se fundamenta.
Artigo 259 - Será aplicada a pena de cassação de
aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o
inativo:
I - praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é
cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a
bem do serviço público;
II - aceitou ilegalmente cargo ou função pública;
III - aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia
autorização do Presidente da República; e
IV - praticou a usura em qualquer de suas formas.
Artigo 260 - Para aplicação das penalidades previstas no
artigo 251, são competentes: .
I - o Governador; .
II - os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado e
os Superintendentes de Autarquia; .
III - os Chefes de Gabinete, até a de suspensão; .
IV - os Coordenadores, até a de suspensão limitada a 60
(sessenta) dias; e .
V - os Diretores de Departamento e Divisão, até a de
suspensão limitada a 30 (trinta) dias. .
Parágrafo único - Havendo mais de um infrator e diversidade
de sanções, a competência será da autoridade responsável
pela imposição da penalidade mais grave. .
Artigo 261 - Extingue-se a punibilidade pela prescrição: .
I - da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa,
em 2 (dois) anos; .
II - da falta sujeita à pena de demissão, de demissão a bem
do serviço público e de cassação da aposentadoria ou
disponibilidade, em 5 (cinco) anos; .
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III - da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de
prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5
(cinco) anos. .
§ 1º - A prescrição começa a correr: .
1 - do dia em que a falta for cometida; .
2 - do dia em que tenha cessado a continuação ou a
permanência, nas faltas continuadas ou permanentes. .
§ 2º - Interrompem a prescrição a portaria que instaura
sindicância e a que instaura processo administrativo..
§ 3º - O lapso prescricional corresponde: .

Artigo 264 - A autoridade que, por qualquer meio, tiver
conhecimento de irregularidade praticada por servidor é
obrigada a adotar providências visando à sua imediata
apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso
exigir. .
Artigo 265 - A autoridade realizará apuração preliminar, de
natureza simplesmente investigativa, quando a infração não
estiver suficientemente caracterizada ou definida autoria. .
§ 1º - A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo
de 30 (trinta) dias. .
§ 2º - Não concluída no prazo a apuração, a autoridade
deverá imediatamente encaminhar ao Chefe de Gabinete
relatório das diligências realizadas e definir o tempo
necessário para o término dos trabalhos. .

1 - na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena
efetivamente aplicada; .

§ 3º - Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá
opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela
instauração de sindicância ou de processo administrativo. .

2 - na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em
tese cabível. .

Artigo 266 - Determinada a instauração de sindicância ou
processo administrativo, ou no seu curso, havendo
conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o
Chefe de Gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as
seguintes providências: .

§ 4º - A prescrição não corre: .
1 - enquanto sobrestado o processo administrativo para
aguardar decisão judicial, na forma do § 3º do artigo 250; .
2 - enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a
ser restabelecido. .

I - afastamento preventivo do servidor, quando o
recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do
fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180
(cento e oitenta) dias, prorrogáveis uma única vez por igual
período; .

§ 5º - Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade
julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos
individuais do servidor. .

II - designação do servidor acusado para o exercício de
atividades exclusivamente burocráticas até decisão final do
procedimento; .

§ 6º - A decisão que reconhecer a existência de prescrição
deverá desde logo determinar, quando for o caso, as
providências necessárias à apuração da responsabilidade
pela sua ocorrência. .

III - recolhimento de carteira funcional, distintivo, armas e
algemas; .

Artigo 262 - O funcionário que, sem justa causa, deixar de
atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja
marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu
vencimento ou remuneração até que satisfaça essa
exigência.
Parágrafo único - Aplica-se aos aposentados ou em
disponibilidade o disposto neste artigo.
Artigo 263 - Deverão constar do assentamento individual do
funcionário todas as penas que lhe forem impostas.

CAPÍTULO II

IV - proibição do porte de armas; .
V - comparecimento obrigatório, em periodicidade a ser
estabelecida, para tomar ciência dos atos do procedimento.
§ 1º - A autoridade que determinar a instauração ou presidir
sindicância ou processo administrativo poderá representar
ao Chefe de Gabinete para propor a aplicação das medidas
previstas neste artigo, bem como sua cessação ou alteração.
§ 2º - O Chefe de Gabinete poderá, a qualquer momento, por
despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas
previstas neste artigo. .
Artigo 267 - O período de afastamento preventivo computase como de efetivo exercício, não sendo descontado da pena
de suspensão eventualmente aplicada.

Das Providências Preliminares .
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TÍTULO VIII

CAPÍTULO III

Do Procedimento Disciplinar .

Do Processo Administrativo .
Artigo 274 - São competentes para determinar a instauração
de processo administrativo as autoridades enumeradas no
artigo 260, até o inciso IV, inclusive. .

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais .

Artigo 268 - A apuração das infrações será feita mediante
sindicância ou processo administrativo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa. .
Artigo 269 - Será instaurada sindicância quando a falta
disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de
repreensão, suspensão ou multa. .
Artigo 270 - Será obrigatório o processo administrativo
quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa
determinar as penas de demissão, de demissão a bem do
serviço público e de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade. .
Artigo 271 - Os procedimentos disciplinares punitivos serão
realizados pela Procuradoria Geral do Estado e presididos
por Procurador do Estado confirmado na carreira. .

CAPÍTULO II
Da Sindicância

Artigo 272 - São competentes para determinar a instauração
de sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260. .
Parágrafo único - Instaurada a sindicância, o Procurador do
Estado que a presidir comunicará o fato ao órgão setorial de
pessoal.
.
Artigo 273 - Aplicam-se à sindicância as regras previstas
nesta lei complementar para o processo administrativo, com
as seguintes modificações: .
I - a autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar
até 3 (três) testemunhas; .
II - a sindicância deverá estar concluída no prazo de 60
(sessenta) dias; .
III - com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade
competente para a decisão.

Artigo 275 - Não poderá ser encarregado da apuração, nem
atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer
integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado,
bem assim o subordinado deste. .
Artigo 276 - A autoridade ou o funcionário designado
deverão comunicar, desde logo, à autoridade competente, o
impedimento que houver. .
Artigo 277 - O processo administrativo deverá ser instaurado
por portaria, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias do
recebimento da determinação, e concluído no de 90
(noventa) dias da citação do acusado. .
§ 1º - Da portaria deverão constar o nome e a identificação
do acusado, a infração que lhe é atribuída, com descrição
sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a
penalidade mais elevada em tese cabível. .
§ 2º - Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o
Procurador do Estado que o presidir deverá imediatamente
encaminhar ao seu superior hierárquico relatório indicando
as providências faltantes e o tempo necessário para término
dos trabalhos. .
§ 3º - O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se
refere o parágrafo anterior e das providências que houver
adotado à autoridade que determinou a instauração do
processo.
.
Artigo 278 - Autuada a portaria e demais peças
preexistentes, designará o presidente dia e hora para
audiência de interrogatório, determinando a citação do
acusado e a notificação do denunciante, se houver. .
§ 1º - O mandado de citação deverá conter: .
1 - cópia da portaria; .
2 - data, hora e local do interrogatório, que poderá ser
acompanhado pelo advogado do acusado; .
3 - data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que
deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado; .

4 - esclarecimento de que o acusado será defendido por
advogado dativo, caso não constitua advogado próprio; .
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5 - informação de que o acusado poderá arrolar testemunhas
e requerer provas, no prazo de 3 (três) dias após a data
designada para seu interrogatório; .
6 - advertência de que o processo será extinto se o acusado
pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar
exclusivamente de abandono de cargo ou função, bem como
inassiduidade. .
§ 2º - A citação do acusado será feita pessoalmente, no
mínimo 2 (dois) dias antes do interrogatório, por intermédio
do respectivo superior hierárquico, ou diretamente, onde
possa ser encontrado. .
§ 3º - Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no
endereço constante de seu assentamento individual,
furtando-se o acusado à citação ou ignorando-se seu
paradeiro, a citação far-se-á por edital, publicado uma vez no
Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 (dez) dias antes do
interrogatório. .
Artigo 279 - Havendo denunciante, este deverá prestar
declarações, no interregno entre a data da citação e a fixada
para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal
fim.
§ 1º - A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo
advogado do acusado, próprio ou dativo. .
§ 2º - O acusado não assistirá à inquirição do denunciante;
antes porém de ser interrogado, poderá ter ciência das
declarações que aquele houver prestado. .
Artigo 280 - Não comparecendo o acusado, será, por
despacho, decretada sua revelia, prosseguindo-se nos
demais atos e termos do processo. .
Artigo 281 - Ao acusado revel será nomeado advogado
dativo.
Artigo 282 - O acusado poderá constituir advogado que o
representará em todos os atos e termos do processo. .
§ 1º - É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos
atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer
notificação. .
§ 2º - O advogado será intimado por publicação no Diário
Oficial do Estado, de que conste seu nome e número de
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os
dados necessários à identificação do procedimento. .
§ 3º - Não tendo o acusado recursos financeiros ou negandose a constituir advogado, o presidente nomeará advogado
dativo. .
§ 4º — O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir
advogado para prosseguir na sua defesa. ..

Cursos Completos para a Polícia Militar em:
www.estrategiaconcursos.com.br

Artigo 283 - Comparecendo ou não o acusado ao
interrogatório, inicia-se o prazo de 3 (três) dias para requerer
a produção de provas, ou apresentá-las. .
§ 1º - O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5
(cinco) testemunhas. .
§ 2º - A prova de antecedentes do acusado será feita
exclusivamente por documentos, até as alegações finais. .
§ 3º - Até a data do interrogatório,será designada a
audiência de instrução. .
Artigo 284 - Na audiência de instrução, serão ouvidas, pela
ordem, as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo
acusado. .
Parágrafo único - Tratando-se de servidor público, seu
comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo
superior imediato com as indicações necessárias. . -.
Artigo 285 - A testemunha não poderá eximir-se de depor,
salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que
legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado,
pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for
possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do
fato e de suas circunstâncias. .
§ 1º - Se o parentesco das pessoas referidas for com o
denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a
exceção deste artigo..
§ 2º - Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa,
será pela autoridade competente adotada a providência a
que se refere o artigo 262, mediante comunicação do
presidente. .
§ 3º - O servidor que tiver de depor como testemunha fora
da sede de seu exercício, terá direito a transporte e diárias
na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se
precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do
depoente. .
§ 4º - São proibidas de depor as pessoas que, em razão de
função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar
segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada,
quiserem dar o seu testemunho. ..
Artigo 286 - A testemunha que morar em comarca diversa
poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua
residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória,
com prazo razoável, intimada a defesa. .
§ 1º - Deverá constar da precatória a síntese da imputação e
os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência
sobre a necessidade da presença de advogado. .
§ 2º - A expedição da precatória não suspenderá a instrução
do procedimento. .
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§ 3º - Findo o prazo marcado, o procedimento poderá
prosseguir até final decisão; a todo tempo, a precatória, uma
vez devolvida, será juntada aos autos. .
Artigo 287 - As testemunhas arroladas pelo acusado
comparecerão à audiência designada independente de
notificação. .
§ 1º - Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento
for relevante e que não comparecer espontaneamente. .
§ 2º - Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá
substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada
para a audiência outra testemunha, independente de
notificação. ..
Artigo 288 - Em qualquer fase do processo, poderá o
presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar
diligências que entenda convenientes. .
§ 1º - As informações necessárias à instrução do processo
serão solicitadas diretamente, sem observância de
vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual cópia será
juntada aos autos. .
§ 2º - Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos
oficiais, o presidente os requisitará, observados os
impedimentos do artigo 275. ..
Artigo 289 - Durante a instrução, os autos do procedimento
administrativo permanecerão na repartição competente. .
§ 1º - Será concedida vista dos autos ao acusado, mediante
simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do
procedimento. .
§ 2º - A concessão de vista será obrigatória, no prazo para
manifestação do acusado ou para apresentação de recursos,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado. .
§ 3º - Não corre o prazo senão depois da publicação a que se
refere o parágrafo anterior e desde que os autos estejam
efetivamente disponíveis para vista. .
§ 4º - Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos
da repartição, mediante recibo, durante o prazo para
manifestação de seu representado, salvo na hipótese de
prazo comum, de processo sob regime de segredo de justiça
ou quando existirem nos autos documentos originais de
difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que
justifique a permanência dos autos na repartição,
reconhecida pela autoridade em despacho motivado. . -.
Artigo 290 - Somente poderão ser indeferidos pelo
presidente, mediante decisão fundamentada, os
requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento
do fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias. ..
Artigo 291 - Quando, no curso do procedimento, surgirem
fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a
instauração de novo procedimento para sua apuração, ou,
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caso conveniente, aditada
oportunidade de defesa. . .

a

portaria,

reabrindo-se

Artigo 292 - Encerrada a fase probatória, dar-se-á vista dos
autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais, no
prazo de 7 (sete) dias. .
Parágrafo único - Não apresentadas no prazo as alegações
finais, o presidente designará advogado dativo, assinandolhe novo prazo. ..
Artigo 293 - O relatório deverá ser apresentado no prazo de
10 (dez) dias, contados da apresentação das alegações finais.
§ 1º - O relatório deverá descrever, em relação a cada
acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as
provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição
ou punição e indicando, nesse caso, a pena que entender
cabível. .
§ 2º - O relatório deverá conter, também, a sugestão de
quaisquer outras providências de interesse do serviço
público. ..
Artigo 294 - Relatado, o processo será encaminhado à
autoridade que determinou sua instauração. ..
Artigo 295 - Recebendo o processo relatado, a autoridade
que houver determinado sua instauração deverá, no prazo
de 20 (vinte) dias, proferir o julgamento ou determinar a
realização de diligência, sempre que necessária ao
esclarecimento de fatos. ..
Artigo 296 - Determinada a diligência, a autoridade
encarregada do processo administrativo terá prazo de 15
(quinze) dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa
para manifestar-se em 5 (cinco) dias. ..
Artigo 297 - Quando escaparem à sua alçada as penalidades
e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que
determinou a instauração do processo administrativo deverá
propô-las, justificadamente, dentro do prazo para
julgamento, à autoridade competente. ..
Artigo 298 - A autoridade que proferir decisão determinará
os atos dela decorrentes e as providências necessárias a sua
execução. ..
Artigo 299 - As decisões serão sempre publicadas no Diário
Oficial do Estado, dentro do prazo de 8 (oito) dias, bem como
averbadas no registro funcional do servidor. ..
Artigo 300 - Terão forma processual resumida, quando
possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais
sejam: autuação, juntada, conclusão, intimação, data de
recebimento, bem como certidões e compromissos. .
§ 1º - Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem
cronológica da apresentação, rubricando o presidente as
folhas acrescidas. .
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§ 2º - Todos os atos ou decisões, cujo original não conste do
processo, nele deverão figurar por cópia. ..
Artigo 301 - Constará sempre dos autos da sindicância ou do
processo a folha de serviço do indiciado. ..
Artigo 302 - Quando ao funcionário se imputar crime,
praticado na esfera administrativa, a autoridade que
determinou a instauração do processo administrativo
providenciará para que se instaure, simultaneamente, o
inquérito policial. .
Parágrafo único - Quando se tratar de crime praticado fora
da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência
dele à autoridade administrativa. ..
Artigo 303 - As autoridades responsáveis pela condução do
processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão
para que os mesmos se concluam dentro dos prazos
respectivos. ..
Artigo 304 - Quando o ato atribuído ao funcionário for
considerado criminoso, serão remetidas à autoridade
competente cópias autenticadas das peças essenciais do
processo. ..
Artigo 305 - Não será declarada a nulidade de nenhum ato
processual que não houver influído na apuração da verdade
substancial ou diretamente na decisão do processo ou
sindicância. ..
Artigo 306 - É defeso fornecer à imprensa ou a outros meios
de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no
interesse da Administração, a juízo do Secretário de Estado
ou do Procurador Geral do Estado. ..
Artigo 307 - Decorridos 5 (cinco) anos de efetivo exercício,
contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem
cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser
considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de
reincidência. .
Parágrafo único - A demissão e a demissão a bem do serviço
público acarretam a incompatibilidade para nova investidura
em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 5
(cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente. ..

Artigo 309 - Não será instaurado processo para apurar
abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se
o servidor tiver pedido exoneração. ..
Artigo 310 - Extingue-se o processo instaurado
exclusivamente para apurar abandono de cargo ou função,
bem como inassiduidade, se o indiciado pedir exoneração
até a data designada para o interrogatório, ou por ocasião
deste. ..
Artigo 311 - A defesa só poderá versar sobre força maior,
coação ilegal ou motivo legalmente justificável. ..
CAPÍTULO V
Dos Recursos

Artigo 312 - Caberá recurso, por uma única vez, da decisão
que aplicar penalidade. .
§ 1º - O prazo para recorrer é de 30 (trinta) dias, contados da
publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado
ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. .
§ 2º - Do recurso deverá constar, além do nome e
qualificação do recorrente, a exposição das razões de
inconformismo. .
§ 3º - O recurso será apresentado à autoridade que aplicou
a pena, que terá o prazo de 10 (dez) dias para,
motivadamente, manter sua decisão ou reformá-la. .
§ 4º - Mantida a decisão, ou reformada parcialmente, será
imediatamente encaminhada a reexame pelo superior
hierárquico. .
§ 5º - O recurso será apreciado pela autoridade competente
ainda que incorretamente denominado ou endereçado. ..
Artigo 313 - Caberá pedido de reconsideração, que não
poderá ser renovado, de decisão tomada pelo Governador
do Estado em única instância, no prazo de 30 (trinta) dias. ..
Artigo 314 - Os recursos de que trata esta lei complementar
não têm efeito suspensivo; os que forem providos darão
lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à
data do ato punitivo. ..

CAPÍTULO V

CAPÍTULO IV
Do Processo por Abandono do Cargo ou Função e por
Inassiduidade .
Artigo 308 - Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que
caracterizem abandono de cargo ou função, bem como
inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à
autoridade competente para determinar a instauração de
processo disciplinar, instruindo a representação com cópia
da ficha funcional do servidor e atestados de freqüência. ..
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Da Revisão
Artigo 315 - Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de
punição disciplinar de que não caiba mais recurso, se
surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou
vícios insanáveis de procedimento, que possam justificar
redução ou anulação da pena aplicada. .
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§ 1º - A simples alegação da injustiça da decisão não constitui
fundamento do pedido.
§ 2º - Não será admitida reiteração de pedido pelo mesmo
fundamento.
§ 3º - Os pedidos formulados em desacordo com este artigo
serão indeferidos.
§ 4º - O ônus da prova cabe ao requerente. ..
Artigo 316 - A pena imposta não poderá ser agravada pela
revisão.
Artigo 317 - A instauração de processo revisional poderá ser
requerida fundamentadamente pelo interessado ou, se
falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro,
ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio
de advogado.
Parágrafo único - O pedido será instruído com as provas que
o requerente possuir ou com indicação daquelas que
pretenda produzir. ..
Artigo 318 - A autoridade que aplicou a penalidade, ou que a
tiver confirmado em grau de recurso, será competente para
o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem
como, caso deferido o processamento, para a sua decisão
final. ..

Artigo 324 - As disposições deste Estatuto se aplicam aos
extranumerários, exceto no que colidirem com a
precariedade de sua situação no Serviço Público.
Disposições Transitórias
Artigo 325 - Aplicam-se aos atuais funcionários interinos as
disposições deste Estatuto, salvo as que colidirem com a
natureza precária de sua investidura e, em especial, as
relativas a acesso, promoção, afastamentos, aposentadoria
voluntária e às licenças previstas nos itens VI, VII e IX do
artigo 181.
Artigo 326 - Serão obrigatoriamente exonerados os
ocupantes interinos de cargos para cujo provimento fôr
realizado concurso.
Parágrafo único - As exonerações serão efetivadas dentro de
30 (trinta) dias, após a homologação do concurso.
Artigo 327 – (revogado); (Pelo Decreto-lei nº 60, de
15/05/1969).
Artigo 328 - Dentro de 120 (cento e vinte) dias proceder-seá ao levantamento geral das atuais funções gratificadas, para
efeito de implantação de novo sistema retribuitório dos
encargos por elas atendidos.

Artigo 319 - Deferido o processamento da revisão, será este
realizado por Procurador de Estado que não tenha
funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a
punição do requerente. ..

Parágrafo único - Até a implantação do sistema de que trata
este artigo, continuarão em vigor as disposições legais
referentes à função gratificada.

Artigo 320 - Recebido o pedido, o presidente providenciará
o apensamento dos autos originais e notificará o requerente
para, no prazo de 8 (oito) dias, oferecer rol de testemunhas,
ou requerer outras provas que pretenda produzir. .

I - as disposições de leis gerais ou especiais que estabeleçam
contagem de tempo em divergência com o disposto no
Capítulo XV do Título II, ressalvada, todavia, a contagem, nos
termos da legislação ora revogada, do tempo de serviço
prestado anteriormente ao presente Estatuto;

Parágrafo único - No processamento da revisão serão
observadas as normas previstas nesta lei complementar para
o processo administrativo. ..
Artigo 321 - A decisão que julgar procedente a revisão
poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido,
modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os
direitos atingidos pela decisão reformada. .

Artigo 329 - Ficam expressamente revogadas:

II - a Lei nº 1.309, de 29 de novembro de 1951 e as demais
disposições atinentes aos extranumerários; e
III - a Lei nº 2.576, de 14 de janeiro de 1954.
Artigo 330 - Vetado.
Artigo 331 - Revogam-se as disposições em contrário.

Disposições Finais
Artigo 322 - O dia 28 de outubro será consagrado ao
"Funcionário Público Estadual".

LEI Nº 10.177 DE 30/12/1998

Artigo 323 - Os prazos previstos neste Estatuto serão todos
contados por dias corridos.

Regula o processo administrativo
Administração Pública Estadual

Parágrafo único - Não se computará no prazo o dia inicial,
prorrogando-se o vencimento, que incidir em sábado,
domingo, feriado ou facultativo, para o primeiro dia útil
seguinte.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
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Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu
promulgo a seguinte lei:
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TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta lei regula os atos e procedimentos
administrativos da Administração Pública centralizada e
descentralizada do Estado de São Paulo, que não tenham
disciplina legal específica.
Parágrafo único - Considera-se integrante da Administração
descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou
mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público
estadual, seja qual for seu regime jurídico.
Art. 2º As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos
atos e procedimentos administrativos com disciplina legal
específica.

Art. 8º São inválidos os atos administrativos que
desatendam os pressupostos legais e regulamentares de sua
edição, ou os princípios da Administração, especialmente
nos casos de:
I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de que
emane;
II - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais;
III - impropriedade do objeto;
IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de
direito;
V - desvio de poder;

Art. 3º Os prazos fixados em normas legais específicas
prevalecem sobre os desta lei.
TÍTULO II

VI - falta ou insuficiência de motivação.

DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Parágrafo único - Nos atos discricionários, será razão de
invalidade a falta de correlação lógica entre o motivo e o
conteúdo do ato, tendo em vista sua finalidade.

Art. 4º A Administração Pública atuará em obediência aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e
motivação dos atos administrativos.

Art. 9º A motivação indicará as razões que justifiquem a
edição do ato, especialmente a regra de competência, os
fundamentos de fato e de direito e a finalidade objetivada.

Art. 5º A norma administrativa deve ser interpretada e
aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim
público a que se dirige.

Parágrafo único - A motivação do ato no procedimento
administrativo poderá consistir na remissão a pareceres ou
manifestações nele proferidos.

Art. 6º Somente a lei poderá:

Art. 10. A Administração anulará seus atos inválidos, de
ofício ou por provocação de pessoa interessada, salvo
quando:

I - criar condicionamentos aos direitos dos particulares ou
impor-lhes deveres de qualquer espécie; e
II - prever infrações ou prescrever sanções.
TÍTULO III
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS CAPÍTULO I - Disposição
Preliminar
Art. 7º A Administração não iniciará qualquer atuação
material relacionada com a esfera jurídica dos particulares
sem a prévia expedição do ato administrativo que lhe sirva
de fundamento, salvo na hipótese de expressa previsão
legal.
CAPÍTULO II
Da Invalidade dos Atos
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I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua
produção;
II - da irregularidade não resultar qualquer prejuízo;
III - forem passíveis de convalidação.
Art. 11. A Administração poderá convalidar seus atos
inválidos, quando a invalidade decorrer de vício de
competência ou de ordem formal, desde que:
I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja
feita pela autoridade titulada para a prática do ato, e não se
trate de competência indelegável;
II - na hipótese de vício formal, este possa ser suprido de
modo eficaz.
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§ 1º - Não será admitida a convalidação quando dela resultar
prejuízo à Administração ou a terceiros ou quando se tratar
de ato impugnado.
§ 2º - A convalidação será sempre formalizada por ato
motivado.
CAPÍTULO III - Da Formalização dos Atos
Art. 12. São atos administrativos:
I - de competência privativa:
a) do Governador do Estado, o Decreto;
b) dos Secretários de Estado, do Procurador Geral do Estado
e dos Reitores das Universidades, a Resolução;
c) dos órgãos colegiados, a Deliberação;
II - de competência comum:

Art. 15. Os regulamentos serão editados por decreto,
observadas as seguintes regras:
I - nenhum regulamento poderá ser editado sem base em lei,
nem
prever
infrações,
sanções,
deveres
ou
condicionamentos de direitos nela não estabelecidos;
II - os decretos serão referendados pelos Secretários de
Estado em cuja área de atuação devam incidir, ou pelo
Procurador Geral do Estado, quando for o caso;
III - nenhum decreto regulamentar será editado sem
exposição de motivos que demonstre o fundamento legal de
sua edição, a finalidade das medidas adotadas e a extensão
de seus efeitos;
IV - as minutas de regulamento serão obrigatoriamente
submetidas ao órgão jurídico competente, antes de sua
apreciação pelo Governador do Estado.
CAPÍTULO IV
Da Publicidade dos Atos

a) a todas as autoridades, até o nível de Diretor de Serviço;
às autoridades policiais; aos dirigentes das entidades
descentralizadas, bem como, quando estabelecido em
norma legal específica, a outras autoridades administrativas,
a Portaria;
b) a todas as autoridades ou agentes da Administração, os
demais atos administrativos, tais como Ofícios, Ordens de
Serviço, Instruções e outros.

Art. 16. Os atos administrativos, inclusive os de caráter geral,
entrarão em vigor na data de sua publicação, salvo
disposição expressa em contrário.
Art. 17. Salvo norma expressa em contrário, a publicidade
dos atos administrativos consistirá em sua publicação no
Diário Oficial do Estado, ou, quando for o caso, na citação,
notificação ou intimação do interessado.

§ 1º - Os atos administrativos, excetuados os decretos, aos
quais se refere a Lei Complementar nº 60, de 10 de julho de
1972, e os referidos no artigo 14 desta lei, serão numerados
em séries próprias, com renovação anual, identificando-se
pela sua denomi nação, seguida da sigla do órgão ou
entidade que os tenha expedido.

Parágrafo único - A publicação dos atos sem conteúdo
normativo poderá ser resumida.

§ 2º - Aplica-se na elaboração dos atos administrativos, no
que couber, o disposto na Lei Complementar nº 60, de 10 de
julho de 1972.

Art. 18. Será de 60 (sessenta) dias, se outra não for a
determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos
administrativos isolados, que não exijam procedimento para
sua prolação, ou para a adoção, pela autoridade pública, de
outras providência s necessárias à aplicação de lei ou decisão
administrativa.

Art. 13. Os atos administrativos produzidos por escrito
indicarão a data e o local de sua edição, e conterão a
identificação nominal, funcional e a assinatura da autoridade
responsável.
Art. 14. Os atos de conteúdo normativo e os de caráter geral
serão numerados em séries específicas, seguidamente, sem
renovação anual.

CAPÍTULO V
Do Prazo para a Produção dos Atos

Parágrafo único - O prazo fluirá a partir do momento em que,
à vista das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a
produção do ato ou a adoção da medida, permitida
prorrogação, quando cabível, mediante proposta justificada.
CAPÍTULO VI
Da Delegação e da Avocação
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Art. 19. Salvo vedação legal, as autoridades superiores
poderão delegar a seus subordinados a prática de atos de sua
competência ou avocar os de competência destes.
Art. 20. São indelegáveis, entre outras hipóteses decorrentes
de normas específicas:
I - a competência para a edição de atos normativos que
regulem direitos e deveres dos administrados;
II - as atribuições inerentes ao caráter político da autoridade;
III - as atribuições recebidas por delegação, salvo autorização
expressa e na forma por ela determinada;
IV - a totalidade da competência do órgão;

Do Direito de Petição
Art. 23. É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica,
independentemente de pagamento, o direito de petição
contra ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de
direitos.
Parágrafo único - As entidades associativas, quando
expressamente autorizadas por seus estatutos ou por ato
especial, e os sindicatos poderão exercer o direito de
petição, em defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais de seus membros.
Art. 24. Em nenhuma hipótese, a Administração poderá
recusar-se a protocolar a petição, sob pena de
responsabilidade do agente.
Seção III

V - as competências essenciais do órgão, que justifiquem sua
existência.

Da Instrução

Parágrafo único - O órgão colegiado não pode delegar suas
funções, mas apenas a execução material de suas
deliberações.

Art. 25. Os procedimentos serão impulsionados e instruídos
de ofício, atendendo-se à celeridade, economia,
simplicidade e utilidade dos trâmites.

TÍTULO IV

Art. 26. O órgão ou entidade da Administração estadual que
necessitar de informações de outro, para instrução de
procedimento
administrativo,
poderá
requisitá-las
diretamente, sem observância da vinculação hierárquica,
mediante ofício, do qual uma cóp ia será juntada aos autos.

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
Normas Gerais Seção
Dos Princípios
Art. 21. Os atos da Administração serão precedidos do
procedimento adequado à sua validade e à proteção dos
direitos e interesses dos particulares.
Art. 22. Nos procedimentos administrativos observar-se-ão,
entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os
administrados e o devido processo legal, especialmente
quanto à exigência de publicidade, do contraditório, da
ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou decisão
motivados.
§ 1º - Para atendimento dos princípios previstos neste artigo,
serão assegurados às partes o direito de emitir
manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua
produção, de obter vista e de recorrer.
§ 2º - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.

Art. 27. Durante a instrução, os autos do procedimento
administrativo permanecerão na repartição competente.
Art. 28. Quando a matéria do processo envolver assunto de
interesse geral, o órgão competente poderá, mediante
despacho motivado, autorizar consulta pública para
manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se
não houver prejuízo para a part e interessada.
§ 1º - A abertura da consulta pública será objeto de
divulgação pelos meios oficiais, a fim de que os autos possam
ser examinados pelos interessados, fixando-se prazo para
oferecimento de alegações escritas.
§ 2º - O comparecimento à consulta pública não confere, por
si, a condição de interessado no processo, mas constitui o
direito de obter da Administração resposta fundamentada.
Art. 29. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade,
diante da relevância da questão, poderá ser realizada
audiência pública para debates sobre a matéria do processo.

Seção II
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Art. 30. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria
relevante, poderão estabelecer outros meios de participação
dos administrados, diretamente ou por meio de
organizações e associações legalmente reconhecidas.
Art. 31. Os resultados da consulta e audiência pública e de
outros meios de participação dos administrados deverão ser
acompanhados da indicação do procedimento adotado.
Seção IV
Dos Prazos
Art. 32. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou
em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes
prazos máximos nos procedimentos administrativos:
I - para autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos,
publicação e outras providências de mero expediente: 2
(dois) dias;
II - para expedição de notificação ou intimação pessoal: 6
(seis) dias;
III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter
técnico ou jurídico: 7 (sete) dias;
IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou
informes de caráter técnico ou jurídico: 20 (vinte) dias,
prorrogáveis por 10 (dez) dias quando a diligência requerer
o deslocamento do agente para localidade diversa daquela
onde tem sua sede de exercí cio;
V - para decisões no curso do procedimento: 7 (sete) dias;
VI - para manifestações do particular ou providências a seu
cargo: 7 (sete) dias;
VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;
VIII - para outras providências da Administração: 5 (cinco)
dias.
§ 1º - O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das
circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do
ato ou a adoção da providência.
§ 2º - Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a
caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela
autoridade superior, à vista de representação fundamentada
do agente responsável por seu cumprimento.
Art. 33. O prazo máximo para decisão de requerimentos de
qualquer espécie apresentados à Administração será de 120
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(cento e vinte) dias, se outro não for legalmente
estabelecido.
§ 1º - Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado
poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera
administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em
contrário.
§ 2º - Quando a complexidade da questão envolvida não
permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a
autoridade cientificará o interessado das providências até
então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo
anterior.
§ 3º - O disposto no § 1º deste artigo não desonera a
autoridade do dever de apreciar o requerimento.
Seção V
Da Publicidade
Art. 34. No curso de qualquer procedimento administrativo,
as citações, intimações e notificações, quando feitas
pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento,
observarão as seguintes regras:
I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para
correspondência, bem como alterações posteriores;
II - considera-se efetivada a intimação ou notificação por
carta com sua entrega no endereço fornecido pelo
interessado;
III - será obrigatoriamente pessoal a citação do acusado, em
procedimento sancionatório, e a intimação do terceiro
interessado, em procedimento de invalidação;
IV - na citação, notificação ou intimação pessoal, caso o
destinatário se recuse a assinar o comprovante de
recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e
a recusa;
V - quando o particular estiver representado nos autos por
procurador, a este serão dirigidas as notificações e
intimações, salvo disposição em contrário.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso III, não encontrado o
interessado, a citação ou a intimação serão feitas por edital
publicado no Diário Oficial do Estado.
Art. 35. Durante a instrução, será concedida vista dos autos
ao interessado, mediante simples solicitação, sempre que
não prejudicar o curso do procedimento.
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Parágrafo único - A concessão de vista será obrigatória, no
prazo para manifestação do interessado ou para
apresentação de recursos, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado.
Art. 36. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os
autos da repartição, mediante recibo, durante o prazo para
manifestação de seu constituinte, salvo na hipótese de prazo
comum.

Art. 42. Contra decisões tomadas originariamente pelo
Governador do Estado ou pelo dirigente superior de pessoa
jurídica da Administração descentralizada, caberá pedido de
reconsideração, que não poderá ser renovado, observandose, no que couber, o re gime do recurso hierárquico.
Parágrafo único - O pedido de reconsideração só será
admitido se contiver novos argumentos, e será sempre
dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou
proferido a decisão.

CAPÍTULO II
Dos Recursos Seção
Da Legitimidade para Recorrer
Art. 37. Todo aquele que for afetado por decisão
administrativa poderá dela recorrer, em defesa de interesse
ou direito.
Art. 38. À Procuradoria Geral do Estado compete recorrer,
de ofício, de decisões que contrariarem Súmula
Administrativa ou Despacho Normativo do Governador do
Estado, sem prejuízo da possibilidade de deflagrar, de ofício,
o procedimento invalidatório pertinente, nas hipóteses em
que já tenha decorrido o prazo recursal.
Seção II
Da Competência para Conhecer do Recurso
Art. 39. Quando norma legal não dispuser de outro modo,
será competente para conhecer do recurso a autoridade
imediatamente superior àquela que praticou o ato.
Art. 40. Salvo disposição legal em contrário, a instância
máxima para o recurso administrativo será:

Seção IV
Dos Requisitos da Petição de Recurso
Art. 43. A petição de recurso observará os seguintes
requisitos:
I - será dirigida à autoridade recorrida e protocolada no
órgão a que esta pertencer;
II - trará a indicação do nome, qualificação e endereço do
recorrente;
III - conterá exposição, clara e completa, das razões da
inconformidade.
Art. 44. Salvo disposição legal em contrário, o prazo para
apresentação de recurso ou pedido de reconsideração será
de 15 (quinze) dias contados da publicação ou notificação do
ato.
Art. 45. Conhecer-se-á do recurso erroneamente designado,
quando de seu conteúdo resultar induvidosa a impugnação
do ato.
Seção V

I - na Administração centralizada, o Secretário de Estado ou
autoridade a ele equiparada, excetuados os casos em que o
ato tenha sido por ele praticado originariamente; e
II - na Administração descentralizada, o dirigente superior da
pessoa jurídica.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao
recurso previsto no artigo 38.
Seção III
Das Situações Especiais
Art. 41. São irrecorríveis, na esfera administrativa, os atos de
mero expediente ou preparatórios de decisões.

Dos Efeitos dos Recursos
Art. 46. O recurso será recebido no efeito meramente
devolutivo, salvo quando:
I - houver previsão legal ou regulamentar em contrário; e
II - além de relevante seu fundamento, da execução do ato
recorrido, se provido, puder resultar a ineficácia da decisão
final.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, o recorrente
poderá requerer, fundamentadamente, em petição anexa ao
recurso, a concessão do efeito suspensivo.
Seção VI
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Da Tramitação dos Recursos
Art. 47. A tramitação dos recursos observará as seguintes
regras:

Art. 50. Ultrapassado, sem decisão, o prazo de 120 (cento e
vinte) dias contado do protocolo do recurso que tramite sem
efeito suspensivo, o recorrente poderá considerá-lo
rejeitado na esfera administrativa.

I - a petição será juntada aos autos em 2 (dois) dias, contados
da data de seu protocolo;

§ 1º - No caso do pedido de reconsideração previsto no
artigo 42, o prazo para a decisão será de 90 (noventa) dias.

II - quando os autos em que foi produzida a decisão recorrida
tiverem de permanecer na repartição de origem para
quaisquer outras providências cabíveis, o recurso será
autuado em separado, trasladando-se cópias dos elementos
necessários;

§ 2º - O disposto neste artigo não desonera a autoridade do
dever de apreciar o recurso.

III - requerida a concessão de efeito suspensivo, a autoridade
recorrida apreciará o pedido nos 5 (cinco) dias
subseqüentes;

Art. 51. Esgotados os recursos, a decisão final tomada em
procedimento administrativo formalmente regular não
poderá ser modificada pela Administração, salvo por
anulação ou revisão, ou quando o ato, por sua natureza, for
revogável.
CAPÍTULO III

IV - havendo outros interessados representados nos autos,
serão estes intimados, com prazo comum de 15 (quinze)
dias, para oferecimento de contra-razões;
V - com ou sem contra-razões, os autos serão submetidos ao
órgão jurídico, para elaboração de parecer, no prazo máximo
de 20 (vinte) dias, salvo na hipótese do artigo 38;
VI - a autoridade recorrida poderá reconsiderar seu ato, nos
7 (sete) dias subseqüentes;
VII - mantido o ato, os autos serão encaminhados à
autoridade competente para conhecer do recurso, para
decisão, em 30 (trinta) dias.
§ 1º - As decisões previstas nos incisos III, VI e VII serão
encaminhadas, em 2 (dois) dias, à publicação no Diário
Oficial do Estado.
§ 2º - Da decisão prevista no inciso III, não caberá recurso na
esfera administrativa.
Art. 48. Os recursos dirigidos ao Governador do Estado
serão, previamente, submetidos à Procuradoria Geral do
Estado ou ao órgão de consultoria jurídica da entidade
descentralizada, para parecer, a ser apresentado no prazo
máximo de 20 (vinte) dias.
Seção VII

Dos Procedimentos em Espécie Seção I - Do Procedimento
de Outorga
Art. 52. Regem-se pelo disposto nesta Seção os pedidos de
reconhecimento, de atribuição ou de liberação do exercício
do direito.
Art. 53. A competência para apreciação do requerimento
será do dirigente do órgão ou entidade encarregados da
matéria versada, salvo previsão legal ou regulamentar em
contrário.
Art. 54. O requerimento será dirigido à autoridade
competente para sua decisão, devendo indicar:
I - o nome, a qualificação e o endereço do requerente;
II - os fundamentos de fato e de direito do pedido;
III - a providência pretendida;
IV - as provas em poder da Administração que o requerente
pretende ver juntadas aos autos.
Parágrafo único - O requerimento será desde logo instruído
com a prova documental de que o interessado disponha.
Art. 55. A tramitação dos requerimentos de que trata esta
Seção observará as seguintes regras:

Da Decisão e seus Efeitos
Art. 49. A decisão de recurso não poderá, no mesmo
procedimento, agravar a restrição produzida pelo ato ao
interesse do recorrente, salvo em casos de invalidação.
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I - protocolado o expediente, o órgão que o receber
providenciará a autuação e seu encaminhamento à
repartição competente, no prazo de 2 (dois) dias;
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II - o requerimento será desde logo indeferido, se não
atender aos requisitos dos incisos I a IV do artigo anterior,
notificando-se o requerente;

IV - quando o parecer apontar a existência de terceiros
interessados, a autoridade determinará sua intimação, para,
em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito;

III - se o requerimento houver sido dirigido a órgão
incompetente, este providenciará seu encaminhamento à
unidade adequada, notificando-se o requerente;

V - concluída a instrução, serão intimadas as partes para, em
7 (sete) dias, apresentarem suas razões finais;

IV - a autoridade determinará as providências adequadas à
instrução dos autos, ouvindo, em caso de dúvida quanto à
matéria jurídica, o órgão de consultoria jurídica;

VI - a autoridade, ouvindo o órgão jurídico, decidirá em 20
(vinte) dias, por despacho motivado, do qual serão intimadas
as partes;
VII - da decisão, caberá recurso hierárquico.

V - quando os elementos colhidos puderem conduzir ao
indeferimento, o requerente será intimado, com prazo de 7
(sete) dias, para manifestação final;
VI - terminada a instrução, a autoridade decidirá, em
despacho motivado, nos 20 (vinte) dias subseqüentes;

Art. 59. O procedimento para invalidação de ofício observará
as seguintes regras:
I - quando se tratar da invalidade de ato ou contrato, a
autoridade que o praticou, ou seu superior hierárquico,
submeterá o assunto ao órgão de consultoria jurídica;

VII - da decisão caberá recurso hierárquico.
Art. 56. Quando duas ou mais pessoas pretenderem da
Administração o reconhecimento ou atribuição de direitos
que se excluam mutuamente, será instaurado procedimento
administrativo para a decisão, com observância das normas
do artigo anterior, e das di tadas pelos princípios da
igualdade e do contraditório.
Seção II
Do Procedimento de Invalidação
Art. 57. Rege-se pelo disposto nesta Seção o procedimento
para invalidação de ato ou contrato administrativo e, no que
couber, de outros ajustes.
Art. 58. O procedimento para invalidação provocada
observará as seguintes regras:
I - o requerimento será dirigido à autoridade que praticou o
ato ou firmou o contrato, atendidos os requisitos do artigo
54;
II - recebido o requerimento, será ele submetido ao órgão de
consultoria jurídica para emissão de parecer, em 20 (vinte)
dias;
III - o órgão jurídico opinará sobre a procedência ou não do
pedido, sugerindo, quando for o caso, providências para a
instrução dos autos e esclarecendo se a eventual invalidação
atingirá terceiros;

II - o órgão jurídico opinará sobre a validade do ato ou
contrato, sugerindo, quando for o caso, providências para
instrução dos autos, e indicará a necessidade ou não da
instauração de contraditório, hipótese em que serão
aplicadas as disposições dos in cisos IV a VII do artigo
anterior.
Art. 60. No curso de procedimento de invalidação, a
autoridade poderá, de ofício ou em face de requerimento,
suspender a execução do ato ou contrato, para evitar
prejuízos de reparação onerosa ou impossível.
Art. 61. Invalidado o ato ou contrato, a Administração
tomará as providências necessárias para desfazer os efeitos
produzidos, salvo quanto a terceiros de boa fé,
determinando a apuração de eventuais responsabilidades.
Seção III
Do Procedimento Sancionatório
Art. 62. Nenhuma sanção administrativa será aplicada a
pessoa física ou jurídica pela Administração Pública, sem que
lhe seja assegurada ampla defesa, em procedimento
sancionatório.
Parágrafo único - No curso do procedimento ou, em caso de
extrema urgência, antes dele, a Administração poderá
adotar as medidas cautelares estritamente indispensáveis à
eficácia do ato final.
Art. 63. O procedimento sancionatório observará, salvo
legislação específica, as seguintes regras:
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I - verificada a ocorrência de infração administrativa, será
instaurado o respectivo procedimento para sua apuração;

agindo
nessa
qualidade,
poderá
requerê-lo
administrativamente, observadas as seguintes regras:

II - o ato de instauração, expedido pela autoridade
competente, indicará os fatos em que se baseia e as normas
pertinentes à infração e à sanção aplicável;

I - o requerimento será protocolado na Procuradoria Geral
do Estado, até 5 (cinco) anos contados do ato ou fato que
houver dado causa ao dano;

III - o acusado será citado ou intimado, com cópia do ato de
instauração, para, em 15 (quinze) dias, oferecer sua defesa e
indicar as provas que pretende produzir;

II - o protocolo do requerimento suspende, nos termos da
legislação pertinente, a prescrição da ação de
responsabilidade contra o Estado, pelo período que durar
sua tramitação;

IV - caso haja requerimento para produção de provas, a
autoridade apreciará sua pertinência, em despacho
motivado;
V - o acusado será intimado para:
a) manifestar-se, em 7 (sete) dias, sobre os documentos
juntados aos autos pela autoridade, se maior prazo não lhe
for assinado em face da complexidade da prova;
b) acompanhar a produção das provas orais, com
antecedência mínima de 2 (dois) dias;
c) formular quesitos e indicar assistente técnico, quando
necessária prova pericial, em 7 (sete) dias;
d) concluída a instrução, apresentar, em 7 (sete) dias, suas
alegações finais;
VI - antes da decisão, será ouvido o órgão de consultoria
jurídica;
VII - a decisão, devidamente motivada, será proferida no
prazo máximo de 20 (vinte) dias, notificando-se o
interessado por publicação no Diário Oficial do Estado;
VIII - da decisão caberá recurso.
Art. 64. O procedimento sancionatório será sigiloso até
decisão final, salvo em relação ao acusado, seu procurador
ou terceiro que demonstre legítimo interesse.
Parágrafo único - Incidirá em infração disciplinar grave o
servidor que, por qualquer forma, divulgar irregularmente
informações relativas à acusação, ao acusado ou ao
procedimento.
Seção IV

III - o requerimento conterá os requisitos do artigo 54,
devendo trazer indicação precisa do montante atualizado da
indenização pretendida, e declaração de que o interessado
concorda com as condições contidas neste artigo e no
subseqüente;
IV - o procedimento, dirigido por Procurador do Estado,
observará as regras do artigo 55;
V - a decisão do requerimento caberá ao Procurador Geral
do Estado ou ao dirigente da entidade descentralizada, que
recorrerão de ofício ao Governador, nas hipóteses previstas
em regulamento;
VI - acolhido em definitivo o pedido, total ou parcialmente,
será feita, em 15 (quinze) dias, a inscrição, em registro
cronológico, do valor atualizado do débito, intimando-se o
interessado;
VII - a ausência de manifestação expressa do interessado, em
10 (dez) dias, contados da intimação, implicará em
concordância com o valor inscrito; caso não concorde com
esse valor, o interessado poderá, no mesmo prazo,
apresentar desistência, cancelando- se a inscrição e
arquivando-se os autos;
VIII - os débitos inscritos até 1º de julho serão pagos até o
último dia útil do exercício seguinte, à conta de dotação
orçamentária específica;
IX - o depósito, em conta aberta em favor do interessado, do
valor inscrito, atualizado monetariamente até o mês do
pagamento, importará em quitação do débito;
X - o interessado, mediante prévia notificação à
Administração, poderá considerar indeferido seu
requerimento caso o pagamento não se realize na forma e
no prazo previstos nos incisos VIII e IX.

Do Procedimento de Reparação de Danos
Art. 65. Aquele que pretender, da Fazenda Pública,
ressarcimento por danos causados por agente público,
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que tiver acolhido o pedido, não se podendo invocá-lo como
reconhecimento da responsabilidade administrativa.
§ 2º - Devidamente autorizado pelo Governador, o
Procurador Geral do Estado poderá delegar, no âmbito da
Administração centralizada, a competência prevista no
inciso V, hipótese em que o delegante tornar-se-á a instância
máxima de recurso.
Art. 66. Nas indenizações pagas nos termos do artigo
anterior, não incidirão juros, honorários advocatícios ou
qualquer outro acréscimo.
Art. 67. Na hipótese de condenação definitiva do Estado ao
ressarcimento de danos, deverá o fato ser comunicado ao
Procurador Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias,
pelo órgão encarregado de oficiar no feito, sob pena de
responsabilidade.
Art. 68. Recebida a comunicação, o Procurador Geral do
Estado, no prazo de 10 (dez) dias, determinará a instauração
de procedimento, cuja tramitação obedecerá o disposto na
Seção III para apuração de eventual responsabilidade civil de
agente público, por culpa ou dolo.
Parágrafo único - O Procurador Geral do Estado, de ofício,
determinará a instauração do procedimento previsto neste
artigo, quando na forma do artigo 65, a Fazenda houver
ressarcido extrajudicialmente o particular.
Art. 69. Concluindo-se pela responsabilidade civil do agente,
será ele intimado para, em 30 (trinta) dias, recolher aos
cofres públicos o valor do prejuízo suportado pela Fazenda,
atualizado monetariamente.
Art. 70. Vencido, sem o pagamento, o prazo estipulado no
artigo anterior, será proposta, de imediato, a respectiva ação
judicial para cobrança do débito.
Art. 71. Aplica-se o disposto nesta Seção às entidades
descentralizadas, observada a respectiva estrutura
administrativa.
Seção V

Parágrafo único - As certidões serão expedidas sob a forma
de relato ou mediante cópia reprográfica dos elementos
pretendidos.
Art. 73. Para o exercício do direito previsto no artigo
anterior, o interessado deverá protocolar requerimento no
órgão competente, independentemente de qualquer
pagamento, especificando os elementos que pretende ver
certificados.
Art. 74. O requerimento será apreciado, em 5 (cinco) dias
úteis, pela autoridade competente, que determinará a
expedição da certidão requerida em prazo não superior a 5
(cinco) dias úteis.
Art. 75. O requerimento será indeferido, em despacho
motivado, se a divulgação da informação solicitada colocar
em comprovado risco a segurança da sociedade ou do
Estado, violar a intimidade de terceiros ou não se enquadrar
na hipótese constitucional.
§ 1º - Na hipótese deste artigo, a autoridade competente,
antes de sua decisão, ouvirá o órgão de consultoria jurídica,
que se manifestará em 3 (três) dias úteis.
§ 2º - Do indeferimento do pedido de certidão caberá
recurso.
Art. 76. A expedição da certidão independerá de qualquer
pagamento quando o requerente demonstrar sua
necessidade para a defesa de direitos ou esclarecimento de
situações de interesse pessoal.
Parágrafo único - Nas demais hipóteses, o interessado
deverá recolher o valor correspondente, conforme legislação
específica.
Seção VI
Do Procedimento para Obtenção de Informações Pessoais
Art. 77. Toda pessoa terá direito de acesso aos registros
nominais que a seu respeito constem em qualquer espécie
de fichário ou registro, informatizado ou não, dos órgãos ou
entidades da Administração, inclusive policiais.

Do Procedimento para Obtenção de Certidão
Art. 72. É assegurada, nos termos do artigo 5º, XXXIV, "b", da
Constituição Federal, a expedição de certidão sobre atos,
contratos, decisões ou pareceres constantes de registros ou
autos de procedimentos em poder da Administração Pública,
ressalvado o disposto no artigo 75.
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observará as seguintes regras:
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manifestando o desejo de conhecer tudo o que a seu
respeito conste das fichas ou registros existentes;
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II - as informações serão fornecidas no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados do protocolo do requerimento;
III - as informações serão transmitidas em linguagem clara e
indicarão, conforme for requerido pelo interessado:
a) o conteúdo integral do que existir registrado;
b) a fonte das informações e dos registros;
c) o prazo até o qual os registros serão mantidos;
d) as categorias de pessoas que, por suas funções ou por
necessidade do serviço, têm, diretamente, acesso aos
registros;
e) as categorias de destinatários habilitados a receber
comunicação desses registros; e

Seção VII
Do Procedimento para Retificação de Informações Pessoais
Art. 83. Qualquer pessoa tem o direito de exigir, da
Administração:
I - a eliminação completa de registros de dados falsos a seu
respeito, os quais tenham sido obtidos por meios ilícitos, ou
se refiram às hipóteses vedadas pelo artigo 81;
II - a retificação, complementação, esclarecimento ou
atualização de dados incorretos, incompletos, dúbios ou
desatualizados.
Parágrafo único - Aplicam-se ao procedimento de retificação
as regras contidas nos artigos 54 e 55.

f) se tais registros são transmitidos a outros órgãos
estaduais, e quais são esses órgãos.

Art. 84. O fichário ou o registro nominal devem ser
completados ou corrigidos, de ofício, assim que a entidade
ou órgão por eles responsável tome conhecimento da
incorreção, desatualização ou caráter incompleto de
informações neles contidas.

Art. 79. Os dados existentes, cujo conhecimento houver sido
ocultado ao interessado, quando de sua solicitação de
informações, não poderão, em hipótese alguma, ser
utilizados em quaisquer procedimentos que vierem a ser
contra o mesmo instaurados.

Art. 85. No caso de informação já fornecida a terceiros, sua
alteração será comunicada a estes, desde que requerida pelo
interessado, a quem dará cópia da retificação.

Art. 80. Os órgãos ou entidades da Administração, ao coletar
informações, devem esclarecer aos interessados:
I - o caráter obrigatório ou facultativo das respostas;
II - as conseqüências de qualquer incorreção nas respostas;
III - os órgãos aos quais se destinam as informações; e
IV - a existência do direito de acesso e de retificação das
informações.
Parágrafo único - Quando as informações forem colhidas
mediante questionários impressos, devem eles conter os
esclarecimentos de que trata este artigo.
Art. 81. É proibida a inserção ou conservação em fichário ou
registro de dados nominais relativos a opiniões políticas,
filosóficas ou religiosas, origem racial, orientação sexual e
filiação sindical ou partidária.
Art. 82. É vedada a utilização, sem autorização prévia do
interessado, de dados pessoais para outros fins que não
aqueles para os quais foram prestados.
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Seção VIII
Do Procedimento de Denúncia
Art. 86. Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação
da ordem jurídica, praticada por agentes administrativos,
poderá denunciá-la à Administração.
Art. 87. A denúncia conterá a identificação do seu autor,
devendo indicar o fato e suas circunstâncias, e, se possível,
seus responsáveis ou beneficiários.
Parágrafo único - Quando a denúncia for apresentada
verbalmente, a autoridade lavrará termo, assinado pelo
denunciante.
Art. 88. Instaurado o procedimento administrativo, a
autoridade responsável determinará as providências
necessárias à sua instrução, observando-se os prazos legais
e as seguintes regras:
I - é obrigatória a manifestação do órgão de consultoria
jurídica;
II - o denunciante não é parte no procedimento, podendo,
entretanto, ser convocado para depor;
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III - o resultado da denúncia será comunicado ao autor, se
este assim o solicitar.
Art. 89. Incidirá em infração disciplinar grave a autoridade
que não der andamento imediato, rápido e eficiente ao
procedimento regulado nesta Seção.
TÍTULO V

LEI COMPLEMENTAR Nº 893, DE 09 DE
MARÇO DE 2001
Institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar

DISPOSIÇÕES FINAIS

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu
promulgo a seguinte lei complementar:

Art. 90. O descumprimento injustificado, pela
Administração, dos prazos previstos nesta lei gera
responsabilidade disciplinar, imputável aos agentes públicos
encarregados do assunto, não implicando, necessariamente,
em nulidade do procedimento.

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

§ 1º - Respondem também os superiores hierárquicos que se
omitirem na fiscalização dos serviços de seus subordinados,
ou que de algum modo concorram para a infração.
§ 2º - Os prazos concedidos aos particulares poderão ser
devolvidos, mediante requerimento do interessado, quando
óbices injustificados, causados pela Administração,
resultarem na impossibilidade de atendimento do prazo
fixado.
Art. 91. Os prazos previstos nesta lei são contínuos, salvo
disposição expressa em contrário, não se interrompendo aos
domingos ou feriados.
Art. 92. Quando norma não dispuser de forma diversa, os
prazos serão computados excluindo-se o dia do começo e
incluindo-se o do vencimento.
§ 1º - Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente
no órgão ou entidade.
§ 2º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil
subseqüente se, no dia do vencimento, o expediente for
encerrado antes do horário normal.
Art. 93. Esta lei entrará em vigor em 120 (cento e vinte) dias
contados da data de sua publicação.

Artigo 1º - A hierarquia e a disciplina são as bases da
organização da Polícia Militar.
Artigo 2º - Estão sujeitos ao Regulamento Disciplinar da
Polícia Militar os militares do Estado do serviço ativo, da
reserva remunerada, os reformados e os agregados, nos
termos da legislação vigente.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica:
1 - aos militares do Estado, ocupantes de cargos públicos ou
eletivos;
2 - aos Magistrados da Justiça Militar.
Artigo 3º - Hierarquia policial-militar é a ordenação
progressiva da autoridade, em graus diferentes, da qual
decorre a obediência, dentro da estrutura da Polícia Militar,
culminando no Governador do Estado, Chefe Supremo da
Polícia Militar.
§ 1º - A ordenação da autoridade se faz por postos e
graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico, a
antigüidade e a precedência funcional.
§ 2º - Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por
ato do Governador do Estado e confirmado em Carta Patente
ou Folha de Apostila.
§ 3º - Graduação é o grau hierárquico das praças, conferida
pelo Comandante Geral da Polícia Militar.
Artigo 4º - A antigüidade entre os militares do Estado, em
igualdade de posto ou graduação, será definida pela:
I - data da última promoção;

Art. 94. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o Decreto-lei nº 104, de 20 de junho de 1969
e a Lei nº 5702, de 5 de junho de 1987.

II - prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores;
III - classificação no curso de formação ou habilitação;
IV - data de nomeação ou admissão;
V - maior idade.
Parágrafo único - Nos casos de promoção a aspirante-aoficial, a aluno-oficial, a 3º sargento, a cabo ou nos casos de
nomeação de oficiais, alunos-oficiais ou admissão de
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soldados prevalecerá, para efeito de antigüidade, a ordem
de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos.
Artigo 5º - A precedência funcional ocorrerá quando, em
igualdade de posto ou graduação, o oficial ou a praça:
I - ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade
funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que
dirige, comanda ou chefia;
II - estiver no serviço ativo, em relação aos inativos.
CAPÍTULO II
Da Deontologia Policial-Militar

SEÇÃO I
Disposições Preliminares
Artigo 6º - A deontologia policial-militar é constituída pelos
valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta,
que se impõem para que o exercício da profissão policialmilitar atinja plenamente os ideais de realização do bem
comum, mediante a preservação da ordem pública.
§ 1º - Aplicada aos componentes da Polícia Militar,
independentemente de posto ou graduação, a deontologia
policial-militar reúne valores úteis e lógicos a valores
espirituais superiores, destinados a elevar a profissão
policial-militar à condição de missão.
§ 2º - O militar do Estado prestará compromisso de hoa, em
caráter solene, afirmando a consciente aceitação dos valores
e deveres policiais-militares e a firme disposição de bem
cumpri-los.
SEÇÃO II
Dos Valores Policiais-Militares
Artigo 7º - Os valores fundamentais, determinantes da
moral policial-militar, são os seguintes:
I - o patriotismo;
II - o civismo;
III - a hierarquia;
IV - a disciplina;
V - o profissionalismo;
VI - a lealdade;
VII - a constância;
VIII - a verdade real;
IX - a hoa;
X - a dignidade humana;
XI - a honestidade;
XII - a coragem.
SEÇÃO III
Dos Deveres Policiais-Militares
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Artigo 8º - Os deveres éticos, emanados dos valores policiaismilitares e que conduzem a atividade profissional sob o signo
da retidão moral, são os seguintes:
I - cultuar os símbolos e as tradições da Pátria, do Estado de
São Paulo e da Polícia Militar e zelar por sua inviolabilidade;
II - cumprir os deveres de cidadão;
III - preservar a natureza e o meio ambiente;
IV - servir à comunidade, procurando, no exercício da
suprema missão de preservar a ordem pública, promover,
sempre, o bem estar comum, dentro da estrita observância
das normas jurídicas e das disposições deste Regulamento;
V - atuar com devotamento ao interesse público, colocandoo acima dos anseios particulares;
VI - atuar de forma disciplinada e disciplinadora, com
respeito mútuo de superiores e subordinados, e
preocupação com a integridade física, moral e psíquica de
todos os militares do Estado, inclusive dos agregados,
envidando esforços para bem encaminhar a solução dos
problemas apresentados;
VII - ser justo na apreciação de atos e méritos dos
subordinados;
VIII - cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições
legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens
legais das autoridades competentes, exercendo suas
atividades com responsabilidade, incutindo-a em seus
subordinados;
IX - dedicar-se integralmente ao serviço policial-militar,
buscando, com todas as energias, o êxito e o aprimoramento
técnico-profissional e moral;
X - estar sempre preparado para as missões que
desempenhe;
XI - exercer as funções com integridade e equilíbrio, segundo
os princípios que regem a administração pública, não
sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas;
XII - procurar manter boas relações com outras categorias
profissionais, conhecendo e respeitando-lhes os limites de
competência, mas elevando o conceito e os padrões da
própria profissão, zelando por sua competência e
autoridade;
XIII - ser fiel na vida policial-militar, cumprindo os
compromissos relacionados às suas atribuições de agente
público;
XIV - manter ânimo forte e fé na missão policial-militar,
mesmo diante das dificuldades, demonstrando persistência
no trabalho para solucioná-las;
XV - zelar pelo bom nome da Instituição Policial-Militar e de
seus componentes, aceitando seus valores e cumprindo seus
deveres éticos e legais;
XVI - manter ambiente de harmonia e camaradagem na vida
profissional, solidarizando-se nas dificuldades que esteja ao
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seu alcance minimizar e evitando comentários desairosos
sobre os componentes das Instituições Policiais;

a transferência, para fins particulares, de tecnologia própria
das funções policiais;

XVII - não pleitear para si, por meio de terceiros, cargo ou
função que esteja sendo exercido por outro militar do
Estado;
XVIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e
particular;
XIX - conduzir-se de modo não subserviente sem ferir os
princípios de respeito e decoro;

XXXIII - atuar com eficiência e probidade, zelando pela
economia e conservação dos bens públicos, cuja utilização
lhe for confiada;

XX - abster-se do uso do posto, graduação ou cargo para
obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para
encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XXI - abster-se, ainda que na inatividade, do uso das
designações hierárquicas em:
a) atividade político-partidária, salvo quando candidato a
cargo eletivo;
b) atividade comercial ou industrial;
c) pronunciamento público a respeito de assunto policial,
salvo os de natureza técnica;
d) exercício de cargo ou função de natureza civil;
XXII - prestar assistência moral e material ao lar, conduzindoo como bom chefe de família;
XXIII - considerar a verdade, a legalidade e a
responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal;
XXIV - exercer a profissão sem discriminações ou restrições
de ordem religiosa, política, racial ou de condição social;
XXV - atuar com prudência nas ocorrências policiais,
evitando exacerbá-las;
XXVI - respeitar a integridade física, moral e psíquica da
pessoa do preso ou de quem seja objeto de incriminação;
XXVII - observar as normas de boa educação e ser discreto
nas atitudes, maneiras e na linguagem escrita ou falada;
XXVIII - não solicitar ou provocar publicidade visando a
própria promoção pessoal;
XXIX - observar os direitos e garantias fundamentais, agindo
com isenção, eqüidade e absoluto respeito pelo ser humano,
não usando sua condição de autoridade pública para a
prática de arbitrariedade;
XXX - exercer a função pública com honestidade, não
aceitando vantagem indevida, de qualquer espécie;
XXXI - não usar meio ilícito na produção de trabalho
intelectual ou em avaliação profissional, inclusive no âmbito
do ensino;
XXXII - não abusar dos meios do Estado postos à sua
disposição, nem distribuí-los a quem quer que seja, em
detrimento dos fins da administração pública, coibindo ainda
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XXXIV - proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente
com abnegação e desprendimento pessoal;
XXXV - atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço,
para preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde
que não exista, naquele momento, força de serviço
suficiente.
§ 1º - Ao militar do Estado em serviço ativo é vedado exercer
atividade de segurança particular, comércio ou tomar parte
da administração ou gerência de sociedade comercial ou
dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista
ou comanditário.
§ 2º - Compete aos Comandantes de Unidade e de
Subunidade destacada fiscalizar os subordinados que
apresentarem sinais exteriores de riqueza, incompatíveis
com a remuneração do respectivo cargo, fazendo-os
comprovar a origem de seus bens, mediante instauração de
procedimento administrativo, observada a legislação
específica.
§ 3º - Aos militares do Estado da ativa são proibidas
manifestações coletivas sobre atos de superiores, de caráter
reivindicatório e de cunho político-partidário, sujeitando-se
as manifestações de caráter individual aos preceitos deste
Regulamento.
§ 4º - É assegurado ao militar do Estado inativo o direito de
opinar sobre assunto político e externar pensamento e
conceito ideológico, filosófico ou relativo a matéria
pertinente ao interesse público, devendo observar os
preceitos da ética policial-militar e preservar os valores
policiais-militares em suas manifestações essenciais.
CAPÍTULO III
Da Disciplina Policial-Militar
Artigo 9º - A disciplina policial-militar é o exato cumprimento
dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e
acatamento integral das leis, regulamentos, normas e
ordens, por parte de todos e de cada integrante da Polícia
Militar.
§ 1º - São manifestações essenciais da disciplina:
1 - a observância rigorosa das prescrições legais e
regulamentares;
2 - a obediência às ordens legais dos superiores;
3 - o emprego de todas as energias em benefício do serviço;
4 - a correção de atitudes;
5 - as manifestações espontâneas de acatamento dos
valores e deveres éticos;
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6 - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na
eficiência da Instituição.
§ 2º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser
mantidos, permanentemente, pelos militares do Estado,
tanto no serviço ativo, quanto na inatividade.
§ 3º - A camaradagem é indispensável à formação e ao
convívio na Polícia Militar, incumbindo aos comandantes
incentivar e manter a harmonia e a solidariedade entre os
seus comandados, promovendo estímulos de aproximação e
cordialidade.
§ 4º - A civilidade é parte integrante da educação policialmilitar, cabendo a superiores e subordinados atitudes de
respeito e deferência mútuos.
Artigo 10 - As ordens legais devem ser prontamente
executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade
que as determinar.
§ 1º - Quando a ordem parecer obscura, compete ao
subordinado, ao recebê-la, solicitar os esclarecimentos
necessários ao seu total entendimento.
§ 2º - Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da
ordem recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso
que cometer.

CAPÍTULO IV
Da Violação dos Valores, dos Deveres e da Disciplina

SEÇÃO I
Disposições Preliminares
Artigo 11 - A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a
disciplina
policial-militar,
constituindo
infração
administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativamente.
§ 1º - O militar do Estado é responsável pelas decisões ou
atos que praticar, inclusive nas missões expressamente
determinadas, bem como pela não-observância ou falta de
exação no cumprimento de seus deveres.
§ 2º - O superior hierárquico responderá solidariamente, na
esfera administrativa disciplinar, incorrendo nas mesmas
sanções da transgressão praticada por seu subordinado
quando:
1 - presenciar o cometimento da transgressão deixando de
atuar
para
fazê-la
cessar
imediatamente;
2 - concorrer diretamente, por ação ou omissão, para o
cometimento da transgressão, mesmo não estando presente
no local do ato.
§ 3º - A violação da disciplina policial-militar será tão mais
grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a
cometer.
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SEÇÃO II
Da Transgressão Disciplinar
Artigo 12 - Transgressão disciplinar é a infração
administrativa caracterizada pela violação dos deveres
policiais-militares, cominando ao infrator as sanções
previstas neste Regulamento.
§ 1º - As transgressões disciplinares compreendem:
1 - todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policialmilitar, especificadas no artigo 13 deste Regulamento;
2 - todas as ações ou omissões não especificadas no artigo
13 deste Regulamento, mas que também violem os valores e
deveres policiais-militares.
§ 2º - As transgressões disciplinares previstas nos itens 1 e 2
do § 1º, deste artigo, serão classificadas como graves, desde
que venham a ser:
1 - atentatórias às instituições ou ao Estado;
2 - atentatórias aos direitos humanos fundamentais;
3 - de natureza desoosa.
§ 3º - As transgressões previstas no item 2 do § 1º e não
enquadráveis em algum dos itens do § 2º, deste artigo, serão
classificadas pela autoridade competente como médias ou
leves, consideradas as circunstâncias do fato.
§ 4º - Ao militar do Estado, aluno de curso da Polícia Militar,
aplica-se, no que concerne à disciplina, além do previsto
neste Regulamento, subsidiariamente, o disposto nos
regulamentos próprios dos estabelecimentos de ensino
onde estiver matriculado.
§ 5º - A aplicação das penas disciplinares previstas neste
Regulamento independe do resultado de eventual ação
penal.
Artigo 13 - As transgressões disciplinares são classificadas de
acordo com sua gravidade em graves (G), médias (M) e leves
(L).
Parágrafo único - As transgressões disciplinares são:
1 - desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato
da prisão (G);
2 - usar de força desnecessária no atendimento de
ocorrência ou no ato de efetuar prisão (G);
3 - deixar de providenciar para que seja garantida a
integridade física das pessoas que prender ou detiver (G);
4 - agredir física, moral ou psicologicamente preso sob sua
guarda ou permitir que outros o façam (G);
5 - permitir que o preso, sob sua guarda, conserve em seu
poder instrumentos ou outros objetos proibidos, com que
possa ferir a si próprio ou a outrem (G);
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6 - reter o preso, a vítima, as testemunhas ou partes não
definidas por mais tempo que o necessário para a solução do
procedimento policial, administrativo ou penal (M);

23 - dar, receber ou pedir gratificação ou presente com
finalidade de retardar, apressar ou obter solução favorável
em qualquer ato de serviço (G);

7 - faltar com a verdade (G);

24 - contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas
possibilidades, desde que venha a expor o nome da Polícia
Militar (M);

8 - ameaçar, induzir ou instigar alguém para que não declare
a verdade em procedimento administrativo, civil ou penal
(G);
9 - utilizar-se do anonimato para fins ilícitos (G);
10 - envolver, indevidamente, o nome de outrem para
esquivar-se de responsabilidade (G);
11 - publicar, divulgar ou contribuir para a divulgação
irrestrita de fatos, documentos ou assuntos administrativos
ou técnicos de natureza policial, militar ou judiciária, que
possam concorrer para o desprestígio da Polícia Militar, ferir
a hierarquia ou a disciplina, comprometer a segurança da
sociedade e do Estado ou violar a hoa e a imagem de pessoa
(G);
12 - espalhar boatos ou notícias tendenciosas em prejuízo da
boa ordem civil ou policial-militar ou do bom nome da Polícia
Militar (M);
13 - provocar ou fazer-se, voluntariamente, causa ou origem
de alarmes injustificados (M);
14 - concorrer para a discórdia, desarmonia ou cultivar
inimizade entre companheiros (M);
15 - liberar preso ou detido ou dispensar parte de ocorrência
sem competência legal para tanto (G);
16 - entender-se com o preso, de forma velada, ou deixar
que alguém o faça, sem autorização de autoridade
competente (M);
17 - receber vantagem de pessoa interessada no caso de
furto, roubo, objeto achado ou qualquer outro tipo de
ocorrência ou procurá-la para solicitar vantagem (G);
18 - receber ou permitir que seu subordinado receba, em
razão da função pública, qualquer objeto ou valor, mesmo
quando oferecido pelo proprietário ou responsável (G);
19 - apropriar-se de bens pertencentes ao patrimônio
público ou particular (G);
20 - empregar subordinado ou servidor civil, ou desviar
qualquer meio material ou financeiro sob sua
responsabilidade ou não, para a execução de atividades
diversas daquelas para as quais foram destinadas, em
proveito próprio ou de outrem (G);
21 - provocar desfalques ou deixar de adotar providências,
na esfera de suas atribuições, para evitá-los (G);
22 - utilizar-se da condição de militar do Estado para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para
encaminhar negócios particulares ou de terceiros (G);
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25 - fazer, diretamente ou por intermédio de outrem,
agiotagem ou transação pecuniária envolvendo assunto de
serviço, bens da administração pública ou material cuja
comercialização seja proibida (G);
26 - exercer ou administrar, o militar do Estado em serviço
ativo, a função de segurança particular ou qualquer atividade
estranha à Instituição Policial-Militar com prejuízo do serviço
ou com emprego de meios do Estado (G);
27 - exercer, o militar do Estado em serviço ativo, o comércio
ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade
comercial com fins lucrativos ou dela ser sócio, exceto como
acionista, cotista ou comanditário (G);
28 - deixar de fiscalizar o subordinado que apresentar sinais
exteriores de riqueza incompatíveis com a remuneração do
cargo (G);
29 - não cumprir, sem justo motivo, a execução de qualquer
ordem legal recebida (G);
30 - retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer
ordem legal recebida (M);
31 - dar, por escrito ou verbalmente, ordem manifestamente
ilegal que possa acarretar responsabilidade ao subordinado,
ainda que não chegue a ser cumprida (G);
32 - deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou
pelos praticados por subordinados que agirem em
cumprimento de sua ordem (G);
33 - aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer
ordem legal de autoridade competente, ou serviço, ou para
que seja retardada, prejudicada ou embaraçada a sua
execução (G);
34 - interferir na administração de serviço ou na execução de
ordem ou missão sem ter a devida competência para tal (M);
35 - deixar de comunicar ao superior a execução de ordem
dele recebida, no mais curto prazo possível (L);
36 - dirigir-se, referir-se ou responder a superior de modo
desrespeitoso (G);
37 - recriminar ato legal de superior ou procurar
desconsiderá-lo (G);
38 - ofender, provocar ou desafiar superior ou subordinado
hierárquico (G);
39 - promover ou participar de luta corporal com superior,
igual, ou subordinado hierárquico (G);
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40 - procurar desacreditar seu superior ou subordinado
hierárquico (M);
41 - ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras
ou gestos (G);
42 - desconsiderar ou desrespeitar, em público ou pela
imprensa, os atos ou decisões das autoridades civis ou dos
órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário ou de
qualquer de seus representantes (G);
43 - desrespeitar, desconsiderar ou ofender pessoa por
palavras, atos ou gestos, no atendimento de ocorrência
policial ou em outras situações de serviço (G);
44 - deixar de prestar a superior hierárquico continência ou
outros sinais de hoa e respeito previstos em regulamento
(M);
45 - deixar de corresponder a cumprimento de seu
subordinado (M);
46 - deixar de exibir, estando ou não uniformizado,
documento de identidade funcional ou recusar-se a declarar
seus dados de identificação quando lhe for exigido por
autoridade competente (M);
47 - evadir-se ou tentar evadir-se de escolta, bem como
resistir a ela (G);
48 - retirar-se da presença do superior hierárquico sem
obediência às normas regulamentares (L);
49 - deixar, tão logo seus afazeres o permitam, de
apresentar-se ao seu superior funcional, conforme
prescrições regulamentares (L);

57 - deixar de encaminhar à autoridade competente, no mais
curto prazo e pela via hierárquica, documento ou processo
que receber, se não for de sua alçada a solução (M);
58 - omitir, em boletim de ocorrência, relatório ou qualquer
documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos
fatos (G);
59 - subtrair, extraviar, danificar ou inutilizar documentos de
interesse da administração pública ou de terceiros (G);
60 - trabalhar mal, intencionalmente ou por desídia, em
qualquer serviço, instrução ou missão (M);
61 - deixar de assumir, orientar ou auxiliar o atendimento de
ocorrência, quando esta, por sua natureza ou amplitude,
assim o exigir (G);
62 - retardar ou prejudicar o serviço de polícia judiciária
militar que deva promover ou em que esteja investido (M);
63 - desrespeitar medidas gerais de ordem policial, judiciária
ou administrativa, ou embaraçar sua execução (M);
64 - não ter, pelo preparo próprio ou de seus subordinados
ou instruendos, a dedicação imposta pelo sentimento do
dever (M);
65 - causar ou contribuir para a ocorrência de acidente de
serviço ou instrução (M);
66 - consentir, o responsável pelo posto de serviço ou a
sentinela, na formação de grupo ou permanência de pessoas
junto ao seu posto (L);
67 - içar ou arriar, sem ordem, bandeira ou insígnia de
autoridade (L);

50 - deixar, nas solenidades, de apresentar-se ao superior
hierárquico de posto ou graduação mais elevada e de saudar
os demais, de acordo com as normas regulamentares (L);

68 - dar toques ou fazer sinais, previstos nos regulamentos,
sem ordem de autoridade competente (L);

51 - deixar de fazer a devida comunicação disciplinar (M);

69 - conversar ou fazer ruídos em ocasiões ou lugares
impróprios (L);

52 - tendo conhecimento de transgressão disciplinar, deixar
de apurá-la (G);
53 - deixar de punir o transgressor da disciplina, salvo se
houver causa de justificação (M);
54 - não levar fato ilegal ou irregularidade que presenciar ou
de que tiver ciência, e não lhe couber reprimir, ao
conhecimento da autoridade para isso competente (M);
55 - deixar de comunicar ao superior imediato ou, na
ausência deste, a qualquer autoridade superior toda
informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem
pública ou grave alteração do serviço ou de sua marcha, logo
que tenha conhecimento (G);
56 - deixar de manifestar-se nos processos que lhe forem
encaminhados, exceto nos casos de suspeição ou
impedimento, ou de absoluta falta de elementos, hipótese
em que essas circunstâncias serão fundamentadas (M);
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70 - deixar de comunicar a alteração de dados de
qualificação pessoal ou mudança de endereço residencial (L);
71 - apresentar comunicação disciplinar ou representação
sem fundamento ou interpor recurso disciplinar sem
observar as prescrições regulamentares (M);
72 - dificultar ao subordinado o oferecimento de
representação ou o exercício do direito de petição (M);
73 - passar a ausente (G);
74 - abandonar serviço para o qual tenha sido designado ou
recusar-se a executá-lo na forma determinada (G);
75 - faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja
nominalmente escalado (G);
76 - faltar a qualquer ato em que deva tomar parte ou
assistir, ou ainda, retirar-se antes de seu encerramento sem
a devida autorização (M);

176
218

VADE MECUM ESTRATÉGICO PARA POLÍCIA MILITAR/Aluno-Oficial da PMSP
Legislação compilada pelo Estratégia Concursos
77 - afastar-se, quando em atividade policial-militar com
veículo automotor, aeronave, embarcação ou a pé, da área
em que deveria permanecer ou não cumprir roteiro de
patrulhamento predeterminado (G);
78 - afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força
de dispositivo ou ordem legal (M);
79 - chegar atrasado ao expediente, ao serviço para o qual
esteja nominalmente escalado ou a qualquer ato em que
deva tomar parte ou assistir (L);
80 - deixar de comunicar a tempo, à autoridade competente,
a impossibilidade de comparecer à Organização Policial
Militar (OPM) ou a qualquer ato ou serviço de que deva
participar ou a que deva assistir (L);
81 - permutar serviço sem permissão da autoridade
competente (M);
82 - simular doença para esquivar-se ao cumprimento do
dever (M);
83 - deixar de se apresentar às autoridades competentes nos
casos de movimentação ou quando designado para comissão
ou serviço extraordinário (M);
84 - não se apresentar ao seu superior imediato ao término
de qualquer afastamento do serviço ou, ainda, logo que
souber que o mesmo tenha sido interrompido ou suspenso
(M);
85 - dormir em serviço de policiamento, vigilância ou
segurança de pessoas ou instalações (G);
86 - dormir em serviço, salvo quando autorizado (M);
87 - permanecer, alojado ou não, deitado em horário de
expediente no interior da OPM, sem autorização de quem de
direito (L);
88 - fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem ao uso de
substância proibida, entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, ou introduzi-las em local sob
administração policial-militar (G);
89 - embriagar-se quando em serviço ou apresentar-se
embriagado para prestá-lo (G);
90 - ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou
apresentar-se alcoolizado para prestá-lo (M);
91 - introduzir bebidas alcoólicas em local sob administração
policial-militar, salvo se devidamente autorizado (M);
92 - fumar em local não permitido (L);
93 - tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os
permitidos, em local sob administração policial-militar, ou
em qualquer outro, quando uniformizado (L);
94 - portar ou possuir arma em desacordo com as normas
vigentes (G);
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95 - andar ostensivamente armado, em trajes civis, não se
achando de serviço (G);
96 - disparar arma por imprudência, negligência, imperícia,
ou desnecessariamente (G);
97 - não obedecer às regras básicas de segurança ou não ter
cautela na guarda de arma própria ou sob sua
responsabilidade (G);
98 - ter em seu poder, introduzir, ou distribuir em local sob
administração policial-militar, substância ou material
inflamável ou explosivo sem permissão da autoridade
competente (M);
99 - dirigir viatura policial com imprudência, imperícia,
negligência, ou sem habilitação legal (G);
100 - desrespeitar regras de trânsito, de tráfego aéreo ou de
navegação marítima, lacustre ou fluvial (M);
101 - autorizar, promover ou executar manobras perigosas
com viaturas, aeronaves, embarcações ou animais (M);
102 - conduzir veículo, pilotar aeronave ou embarcação
oficial, sem autorização do órgão competente da Polícia
Militar, mesmo estando habilitado (L);
103 - transportar na viatura, aeronave ou embarcação que
esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoal ou
material, sem autorização da autoridade competente (L);
104 - andar a cavalo, a trote ou galope, sem necessidade,
pelas ruas da cidade ou castigar inutilmente a montada (L);
105 - não ter o devido zelo, danificar, extraviar ou inutilizar,
por ação ou omissão, bens ou animais pertencentes ao
patrimônio público ou particular, que estejam ou não sob
sua responsabilidade (M);
106 - negar-se a utilizar ou a receber do Estado fardamento,
armamento, equipamento ou bens que lhe sejam destinados
ou devam ficar em seu poder ou sob sua responsabilidade
(M);
107 - retirar ou tentar retirar de local sob administração
policial-militar material, viatura, aeronave, embarcação ou
animal, ou mesmo deles servir-se, sem ordem do
responsável ou proprietário (G);
108 - entrar, sair ou tentar fazê-lo, de OPM, com tropa, sem
prévio conhecimento da autoridade competente, salvo para
fins de instrução autorizada pelo comando (G);
109 - deixar o responsável pela segurança da OPM de
cumprir as prescrições regulamentares com respeito a
entrada, saída e permanência de pessoa estranha (M);
110 - permitir que pessoa não autorizada adentre prédio ou
local interditado (M);
111 - deixar, ao entrar ou sair de OPM onde não sirva, de dar
ciência da sua presença ao Oficial-de-Dia ou de serviço e, em
seguida, se oficial, de procurar o comandante ou o oficial de
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posto mais elevado ou seu substituto legal para expor a
razão de sua presença, salvo as exceções regulamentares
previstas (M);
112 - adentrar, sem permissão ou ordem, aposentos
destinados a superior ou onde este se encontre, bem como
qualquer outro lugar cuja entrada lhe seja vedada (M);
113 - abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OPM,
desde que não seja a autoridade competente ou sem sua
ordem, salvo em situações de emergência (M);
114 - permanecer em dependência de outra OPM ou local de
serviço sem consentimento ou ordem da autoridade
competente (M);
115 - permanecer em dependência da própria OPM ou local
de serviço, desde que a ele estranho, sem consentimento ou
ordem da autoridade competente (L);
116 - entrar ou sair, de qualquer OPM, por lugares que não
sejam para isso designados (L);
117 - deixar de exibir a superior hierárquico, quando por ele
solicitado, objeto ou volume, ao entrar ou sair de qualquer
OPM (M);
118 - ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em local sob
administração policial-militar, publicações, estampas ou
jornais que atentem contra a disciplina, a moral ou as
instituições (L);
119 - apresentar-se, em qualquer situação, mal
uniformizado, com o uniforme alterado ou diferente do
previsto, contrariando o Regulamento de Uniformes da
Polícia Militar ou norma a respeito (M);
120 - usar no uniforme, insígnia, medalha, condecoração ou
distintivo, não regulamentares ou de forma indevida (M);
121 - usar vestuário incompatível com a função ou descurar
do asseio próprio ou prejudicar o de outrem (L);
122 - estar em desacordo com as normas regulamentares de
apresentação pessoal (L);
123 - recusar ou devolver insígnia, salvo quando a
regulamentação o permitir (L);
124 - comparecer, uniformizado, a manifestações ou
reuniões de caráter político-partidário, salvo por motivo de
serviço (M);
125 - freqüentar ou fazer parte de sindicatos, associações
profissionais com caráter de sindicato, ou de associações
cujos estatutos não estejam de conformidade com a lei (G);
126 - autorizar, promover ou participar de petições ou
manifestações de caráter reivindicatório, de cunho políticopartidário, religioso, de crítica ou de apoio a ato de superior,
para tratar de assuntos de natureza policial-militar,
ressalvados os de natureza técnica ou científica havidos em
razão do exercício da função policial (M);
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127 - aceitar qualquer manifestação coletiva de
subordinados, com exceção das demonstrações de boa e sã
camaradagem e com prévio conhecimento do homenageado
(L);
128 - discutir ou provocar discussão, por qualquer veículo de
comunicação, sobre assuntos políticos, militares ou policiais,
excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica,
quando devidamente autorizado (L);
129 - freqüentar lugares incompatíveis com o decoro social
ou policial-militar, salvo por motivo de serviço (M);
130 - recorrer a outros órgãos, pessoas ou instituições,
exceto ao Poder Judiciário, para resolver assunto de
interesse pessoal relacionados com a Polícia Militar (M);
131 - assumir compromisso em nome da Polícia Militar, ou
representá-la em qualquer ato, sem estar devidamente
autorizado (M);
132 - deixar de cumprir ou fazer cumprir as normas legais ou
regulamentares, na esfera de suas atribuições (M).

CAPÍTULO V
Das Sanções Administrativas Disciplinares

SEÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 14 - As sanções disciplinares aplicáveis aos militares
do Estado, independentemente do posto, graduação ou
função que ocupem, são:
I - advertência;
II - repreensão;
III - permanência disciplinar;
IV - detenção;
V - reforma administrativa disciplinar;
VI - demissão;
VII - expulsão;
VIII - proibição do uso do uniforme.
Parágrafo único - Todo fato que constituir transgressão
deverá ser levado ao conhecimento da autoridade
competente
para
as
providências
disciplinares.
SEÇÃO II
Da Advertência
Artigo 15 - A advertência, forma mais branda de sanção, é
aplicada verbalmente ao transgressor, podendo ser feita
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particular ou ostensivamente, sem constar de publicação ou
dos assentamentos individuais.
Parágrafo único - A sanção de que trata o "caput" aplica-se
exclusivamente às faltas de natureza leve.

SEÇÃO III
Da Repreensão
Artigo 16 - A repreensão é a sanção feita por escrito ao
transgressor, publicada de forma reservada ou ostensiva,
devendo sempre ser averbada nos assentamentos
individuais.
Parágrafo único - A sanção de que trata o "caput" aplica-se
às faltas de natureza leve e média.

SEÇÃO IV
Da Permanência Disciplinar
Artigo 17 - A permanência disciplinar é a sanção em que o
transgressor ficará na OPM, sem estar circunscrito a
determinado compartimento.
Parágrafo único - O militar do Estado nesta situação
comparecerá a todos os atos de instrução e serviço, internos
e externos.
Artigo 18 - A pedido do transgressor, o cumprimento da
sanção de permanência disciplinar poderá, a juízo
devidamente motivado, da autoridade que aplicou a
punição, ser convertido em prestação de serviço
extraordinário, desde que não implique prejuízo para a
manutenção da hierarquia e da disciplina.
§ 1º - Na hipótese da conversão, a classificação do
comportamento do militar do Estado será feita com base na
sanção de permanência disciplinar.
§ 2º - Considerar-se-á 1 (um) dia de prestação de serviço
extraordinário equivalente ao cumprimento de 1 (um) dia de
permanência.
§ 3º - O prazo para o encaminhamento do pedido de
conversão será de 3 (três) dias, contados da data da
publicação
da
sanção
de
permanência.
§ 4º - O pedido de conversão elide o pedido de
reconsideração de ato.
Artigo 19 - A prestação do serviço extraordinário, nos termos
do "caput" do artigo anterior, consiste na realização de
atividades, internas ou externas, por período nunca inferior
a 6 (seis) ou superior a 8 (oito) horas, nos dias em que o
militar do Estado estaria de folga.
§ 1º - O limite máximo de conversão da permanência
disciplinar em serviço extraordinário é de 5 (cinco) dias.
§ 2º - O militar do Estado, punido com período superior a 5
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(cinco) dias de permanência disciplinar, somente poderá
pleitear a conversão até o limite previsto no parágrafo
anterior, a qual, se concedida, será sempre cumprida na fase
final do período de punição.
§ 3º - A prestação do serviço extraordinário não poderá ser
executada imediatamente após o término de um serviço
ordinário.
SEÇÃO V
Da Detenção
Artigo 20 - A detenção consiste na retenção do militar do
Estado no âmbito de sua OPM, sem participar de qualquer
serviço, instrução ou atividade.
§ 1º - Nos dias em que o militar do Estado permanecer detido
perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do
exercício do posto ou graduação, tempo esse não
computado para efeito algum, nos termos da legislação
vigente.
§ 2º - A detenção somente poderá ser aplicada quando da
reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de
natureza grave.
Artigo 21 - A detenção será aplicada pelo Secretário da
Segurança Pública, pelo Comandante Geral e pelos demais
oficiais ocupantes de funções próprias do posto de coronel.
§ 1º - A autoridade que entender necessária a aplicação
desta sanção disciplinar providenciará para que a
documentação alusiva à respectiva transgressão seja
remetida à autoridade competente.
§ 2º - Ao Governador do Estado compete conhecer desta
sanção disciplinar em grau de recurso, quando tiver sido
aplicada pelo Secretário da Segurança Pública.

SEÇÃO VI
Da Reforma Administrativa Disciplinar
Artigo 22 - A reforma administrativa disciplinar poderá ser
aplicada, mediante processo regular:
I - ao oficial julgado incompatível ou indigno
profissionalmente para com o oficialato, após sentença
passada em julgado no tribunal competente, ressalvado o
caso de demissão;
II - à praça que se tornar incompatível com a função policialmilitar, ou nociva à disciplina, e tenha sido julgada passível
de reforma.
Parágrafo único - O militar do Estado que sofrer reforma
administrativa
disciplinar
receberá
remuneração
proporcional ao tempo de serviço policial-militar.
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SEÇÃO VII
Da Demissão
Artigo 23 - A demissão será aplicada ao militar do Estado na
seguinte forma:
I - ao oficial quando:
a) for condenado a pena restritiva de liberdade superior a 2
(dois) anos, por sentença passada em julgado;
b) for condenado a pena de perda da função pública, por
sentença passada em julgado;
c) for considerado moral ou profissionalmente inidôneo para
a promoção ou revelar incompatibilidade para o exercício da
função policial-militar, por sentença passada em julgado no
tribunal competente;
II - à praça quando:
a) for condenada, por sentença passada em julgado, a pena
restritiva de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos;
b) for condenada, por sentença passada em julgado, a pena
de perda da função pública;
c) praticar ato ou atos que revelem incompatibilidade com a
função policial-militar, comprovado mediante processo
regular;
d) cometer transgressão disciplinar grave, estando há mais
de 2 (dois) anos consecutivos ou 4 (quatro) anos alternados
no mau comportamento, apurado mediante processo
regular;
e) houver cumprido a pena conseqüente do crime de
deserção;
f) considerada desertora e capturada ou apresentada, tendo
sido submetida a exame de saúde, for julgada incapaz
definitivamente
para
o
serviço
policial-militar.
Parágrafo único - O oficial demitido perderá o posto e a
patente, e a praça, a graduação.

SEÇÃO VIII
Da Expulsão
Artigo 24 - A expulsão será aplicada, mediante processo
regular, à praça que atentar contra a segurança das
instituições nacionais ou praticar atos desoosos ou ofensivos
ao decoro profissional.

SEÇÃO IX
Da Proibição do Uso de Uniformes
Artigo 25 - A proibição do uso de uniformes policiaismilitares será aplicada, nos termos deste Regulamento,
temporariamente, ao inativo que atentar contra o decoro ou
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a dignidade policial-militar, até o limite de 1 (um) ano.
CAPÍTULO VI
Do Recolhimento Disciplinar
Artigo 26 - O recolhimento de qualquer transgressor à
prisão, sem nota de punição publicada em boletim, poderá
ocorrer quando:
I - houver indício de autoria de infração penal e for
necessário ao bom andamento das investigações para sua
apuração;
II - for necessário para a preservação da ordem e da
disciplina policial-militar, especialmente se o militar do
Estado mostrar-se agressivo, embriagado ou sob ação de
substância entorpecente.
§ 1º - São autoridades competentes para determinar o
recolhimento disciplinar aquelas elencadas no artigo 31
deste Regulamento.
§ 2º - A condução do militar do Estado à autoridade
competente para determinar o recolhimento somente
poderá ser efetuada por superior hierárquico.
§ 3º - As decisões de aplicação do recolhimento disciplinar
serão sempre fundamentadas e comunicadas ao Juiz
Corregedor
da
polícia
judiciária
militar.
§ 4º - O militar do Estado preso nos termos deste artigo
poderá permanecer nessa situação pelo prazo máximo de 5
(cinco) dias.

CAPÍTULO VII
Do Procedimento Disciplinar

SEÇÃO I
Da Comunicação Disciplinar
Artigo 27 - A comunicação disciplinar dirigida à autoridade
policial-militar competente destina-se a relatar uma
transgressão disciplinar cometida por subordinado
hierárquico.
Artigo 28 - A comunicação disciplinar deve ser clara, concisa
e precisa, contendo os dados capazes de identificar as
pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora do fato,
além de caracterizar as circunstâncias que o envolveram,
bem como as alegações do faltoso, quando presente e ao ser
interpelado pelo signatário das razões da transgressão, sem
tecer
comentários
ou
opiniões
pessoais.
§ 1º - A comunicação disciplinar deverá ser apresentada no
prazo de 5 (cinco) dias, contados da constatação ou
conhecimento do fato, ressalvadas as disposições relativas
ao recolhimento disciplinar, que deverá ser feita
imediatamente.
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§ 2º - A comunicação disciplinar deve ser a expressão da
verdade, cabendo à autoridade competente encaminhá-la
ao acusado para que, por escrito, manifeste-se
preliminarmente sobre os fatos, no prazo de 3 (três) dias.
§ 3º - Conhecendo a manifestação preliminar e considerando
praticada a transgressão, a autoridade competente
elaborará termo acusatório motivado, com as razões de fato
e de direito, para que o militar do Estado possa exercitar, por
escrito, o seu direito a ampla defesa e ao contraditório, no
prazo de 5 (cinco) dias.
§ 4º - Estando a autoridade convencida do cometimento da
transgressão, providenciará o enquadramento disciplinar,
mediante nota de culpa ou, se determinar outra solução,
deverá fundamentá-la por despacho nos autos.
§ 5º - Poderá ser dispensada a manifestação preliminar
quando a autoridade competente tiver elementos de
convicção suficientes para a elaboração do termo acusatório,
devendo esta circunstância constar do respectivo termo.
Artigo 29 - A solução do procedimento disciplinar é da inteira
responsabilidade da autoridade competente, que deverá
aplicar sanção ou justificar o fato, de acordo com este
Regulamento.
§ 1º - A solução será dada no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da defesa do acusado,
prorrogável no máximo por mais 15 (quinze) dias, mediante
declaração de motivos no próprio enquadramento.
§ 2º - No caso de afastamento regulamentar do transgressor,
os prazos supracitados serão interrompidos, reiniciada a
contagem a partir da sua reapresentação.
§ 3º - Em qualquer circunstância, o signatário da
comunicação deverá ser notificado da respectiva solução, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias da data da comunicação.
§ 4º - No caso de não cumprimento do prazo do parágrafo
anterior, poderá o signatário da comunicação solicitar,
obedecida a via hierárquica, providências a respeito da
solução.
SEÇÃO II
Da Representação
Artigo 30 - Representação é toda comunicação que se referir
a ato praticado ou aprovado por superior hierárquico ou
funcional, que se repute irregular, ofensivo, injusto ou ilegal.
§ 1º - A representação será dirigida à autoridade funcional
imediatamente superior àquela contra a qual é atribuída a
prática do ato irregular, ofensivo, injusto ou ilegal.
§ 2º - A
somente
previstos
recorrida

representação contra ato disciplinar será feita
após solucionados os recursos disciplinares
neste Regulamento e desde que a matéria
verse sobre a legalidade do ato praticado.
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§ 3º - A representação nos termos do parágrafo anterior será
exercida no prazo estabelecido no § 1º, do artigo 62.
§ 4º - O prazo para o encaminhamento de representação
será de 5 (cinco) dias contados da data do conhecimento do
ato ou fato que a motivar.

CAPÍTULO VIII
Da Competência, do Julgamento, da Aplicação e do
Cumprimento das Sanções Disciplinares

SEÇÃO I
Da Competência
Artigo 31 - A competência disciplinar é inerente ao cargo,
função ou posto, sendo autoridades competentes para
aplicar sanção disciplinar:
I - o Governador do Estado: a todos os militares do Estado
sujeitos a este Regulamento;
II - o Secretário da Segurança Pública e o Comandante Geral:
a todos os militares do Estado sujeitos a este Regulamento,
exceto ao Chefe da Casa Militar;
III - o Subcomandante da Polícia Militar: a todos os
integrantes de seu comando e das unidades subordinadas e
às praças inativas;
IV - os oficiais da ativa da Polícia Militar do posto de coronel
a capitão: aos militares do Estado que estiverem sob seu
comando ou integrantes das OPM subordinadas.
§ 1º - Ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante
Geral da Polícia Militar compete conhecer das sanções
disciplinares aplicadas aos inativos, em grau de recurso,
respectivamente, se oficial ou praça.
§ 2º - Aos oficiais, quando no exercício interino das funções
de posto igual ou superior ao de capitão, ficará atribuída a
competência prevista no inciso IV deste artigo.

SEÇÃO II
Dos Limites de Competência das Autoridades
Artigo 32 - O Governador do Estado é competente para
aplicar todas as sanções disciplinares previstas neste
Regulamento, cabendo às demais autoridades as seguintes
competências:
I - ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante
Geral: todas as sanções disciplinares exceto a demissão de
oficiais;
II - ao Subcomandante da Polícia Militar: as sanções
disciplinares de advertência, repreensão, permanência

181
218

VADE MECUM ESTRATÉGICO PARA POLÍCIA MILITAR/Aluno-Oficial da PMSP
Legislação compilada pelo Estratégia Concursos
disciplinar, detenção e proibição do uso de uniformes de até
os limites máximos previstos;
III - aos oficiais do posto de coronel: as sanções disciplinares
de advertência, repreensão, permanência disciplinar de até
20 (vinte) dias e detenção de até 15 (quinze) dias;
IV - aos oficiais do posto de tenente-coronel: as sanções
disciplinares de advertência, repreensão e permanência
disciplinar de até 20 (vinte) dias;
V - aos oficiais do posto de major: as sanções disciplinares de
advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 15
(quinze) dias;
VI - aos oficiais do posto de capitão: as sanções disciplinares
de advertência, repreensão e permanência disciplinar de até
10 (dez) dias.

SEÇÃO III
Do Julgamento
Artigo 33 - Na aplicação das sanções disciplinares serão
sempre considerados a natureza, a gravidade, os motivos
determinantes, os danos causados, a personalidade e os
antecedentes do agente, a intensidade do dolo ou o grau da
culpa.
Artigo 34 - Não haverá aplicação de sanção disciplinar
quando for reconhecida qualquer das seguintes causas de
justificação:
I - motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente
comprovados;
II - benefício do serviço, da preservação da ordem pública ou
do interesse público;
III - legítima defesa própria ou de outrem;
IV - obediência a ordem superior, desde que a ordem
recebida não seja manifestamente ilegal;
V - uso de força para compelir o subordinado a cumprir
rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade
urgente, calamidade pública ou manutenção da ordem e da
disciplina.
Artigo 35 - São circunstâncias atenuantes:
I - estar, no mínimo, no bom comportamento;
II - ter prestado serviços relevantes;
III - ter admitido a transgressão de autoria ignorada ou, se
conhecida, imputada a outrem;

VIII - colaborar na apuração da transgressão disciplinar.
Artigo 36 - São circunstâncias agravantes:
I - mau comportamento;
II - prática simultânea ou conexão de duas ou mais
transgressões;
III - reincidência específica;
IV - conluio de duas ou mais pessoas;
V - ter sido a falta praticada durante a execução do serviço;
VI - ter sido a falta praticada em presença de subordinado,
de tropa ou de civil;
VII - ter sido a falta praticada com abuso de autoridade
hierárquica ou funcional.
§ 1º - Não se aplica a circunstância agravante prevista no
inciso V quando, pela sua natureza, a transgressão seja
inerente à execução do serviço.
§ 2º - Considera-se reincidência específica o enquadramento
da falta praticada num mesmo item dos previstos no artigo
13 ou no item II do § 1º do artigo 12.

SEÇÃO IV
Da Aplicação
Artigo 37 - A aplicação da sanção disciplinar abrange a
análise do fato, nos termos do artigo 33 deste Regulamento,
a análise das circunstâncias que determinaram a
transgressão, o enquadramento e a decorrente publicação.
Artigo 38 - O enquadramento disciplinar é a descrição da
transgressão
cometida,
dele
devendo
constar,
resumidamente, o seguinte:
I - indicação da ação ou omissão que originou a transgressão;
II - tipificação da transgressão disciplinar;
III - discriminação, em incisos e artigos, das causas de
justificação ou das circunstâncias atenuantes e ou
agravantes;
IV - decisão da autoridade impondo, ou não, a sanção;
V - classificação do comportamento policial-militar em que o
punido permaneça ou ingresse;
VI - alegações de defesa do transgressor;
VII - observações, tais como:

IV - ter praticado a falta para evitar mal maior;

a) data do início do cumprimento da sanção disciplinar;

V - ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos
ou dos de outrem;

b) local do cumprimento da sanção, se for o caso;

VI - ter praticado a falta por motivo de relevante valor social;
VII - não possuir prática no serviço;
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c) determinação para posterior cumprimento, se o
transgressor estiver baixado, afastado do serviço ou à
disposição de outra autoridade;
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d) outros dados que a autoridade competente julgar
necessários;

de sanção pela prática de transgressão disciplinar sobre o
mesmo fato.

VIII - assinatura da autoridade.

Artigo 45 - Na ocorrência de mais de uma transgressão, sem
conexão entre elas, serão impostas as sanções
correspondentes isoladamente; em caso contrário, quando
forem praticadas de forma conexa, as de menor gravidade
serão consideradas como circunstâncias agravantes da
transgressão principal.

Artigo 39 - A publicação é a divulgação oficial do ato
administrativo referente à aplicação da sanção disciplinar ou
à sua justificação, e dá início a seus efeitos.
Parágrafo único - A advertência não deverá constar de
publicação em boletim, figurando, entretanto, no registro de
informações de punições para os oficiais, ou na nota de
corretivo das praças.
Artigo 40 - As sanções de oficiais, aspirantes-a-oficial,
alunos-oficiais, subtenentes e sargentos serão publicadas
somente para conhecimento dos integrantes dos seus
respectivos círculos e superiores hierárquicos, podendo ser
dadas ao conhecimento geral se as circunstâncias ou a
natureza da transgressão e o bem da disciplina assim o
recomendarem.
Artigo 41 - Na aplicação das sanções disciplinares previstas
neste Regulamento, serão rigorosamente observados os
seguintes limites:
I - quando as circunstâncias atenuantes preponderarem, a
sanção não será aplicada em seu limite máximo;
II - quando as circunstâncias agravantes preponderarem,
poderá ser aplicada a sanção até o seu limite máximo;
III - pela mesma transgressão não será aplicada mais de uma
sanção disciplinar.
Artigo 42 - A sanção disciplinar será proporcional à gravidade
e natureza da infração, observados os seguintes limites:
I - as faltas leves são puníveis com advertência ou repreensão
e, na reincidência específica, com permanência disciplinar de
até 5 (cinco) dias;
II - as faltas médias são puníveis com permanência disciplinar
de até 8 (oito) dias e, na reincidência específica, com
permanência disciplinar de até 15 (quinze) dias;
III - as faltas graves são puníveis com permanência de até 10
(dez) dias ou detenção de até 8 (oito) dias e, na reincidência
específica, com permanência de até 20 (vinte) dias ou
detenção de até 15 (quinze) dias, desde que não caiba
demissão ou expulsão.
Artigo 43 - O início do cumprimento da sanção disciplinar
dependerá de aprovação do ato pelo Comandante da
Unidade ou pela autoridade funcional imediatamente
superior, quando a sanção for por ele aplicada, e prévia
publicação em boletim, salvo a necessidade de recolhimento
disciplinar previsto neste Regulamento.
Artigo 44 - A sanção disciplinar não exime o punido da
responsabilidade civil e criminal emanadas do mesmo fato.
Parágrafo único - A instauração de inquérito ou ação
criminal não impede a imposição, na esfera administrativa,
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Artigo 46 - Na ocorrência de transgressão disciplinar
envolvendo militares do Estado de mais de uma Unidade,
caberá ao comandante do policiamento da área territorial
onde ocorreu o fato apurar ou determinar a apuração e, ao
final, se necessário, remeter os autos à autoridade funcional
superior comum aos envolvidos.
Artigo 47 - Quando duas autoridades de níveis hierárquicos
diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor,
conhecerem da transgressão disciplinar, competirá à de
maior hierarquia apurá-la ou determinar que a menos
graduada o faça.
Parágrafo único - Quando a apuração ficar sob a
incumbência da autoridade menos graduada, a punição
resultante será aplicada após a aprovação da autoridade
superior, se esta assim determinar.
Artigo 48 - A expulsão será aplicada, em regra, quando a
praça policial-militar, independentemente da graduação ou
função que ocupe, for condenado judicialmente por crime
que também constitua infração disciplinar grave e que
denote incapacidade moral para a continuidade do exercício
de suas funções.

SEÇÃO V
Do Cumprimento e da Contagem de Tempo
Artigo 49 - A autoridade que tiver de aplicar sanção a
subordinado que esteja a serviço ou à disposição de outra
autoridade requisitará a apresentação do transgressor.
Parágrafo único - Quando o local determinado para o
cumprimento da sanção não for a respectiva OPM, a
autoridade indicará o local designado para a apresentação
do punido.
Artigo 50 - Nenhum militar do Estado será interrogado ou
ser-lhe-á aplicada sanção se estiver em estado de
embriaguez, ou sob a ação de substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica, devendo, se
necessário, ser, desde logo, recolhido disciplinarmente.
Artigo 51 - O cumprimento da sanção disciplinar, por militar
do Estado afastado do serviço, deverá ocorrer após a sua
apresentação na OPM, pronto para o serviço policial-militar,
salvo nos casos de interesse da preservação da ordem e da
disciplina.
Parágrafo único - A interrupção de afastamento
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regulamentar, para cumprimento de sanção disciplinar,
somente ocorrerá quando determinada pelo Governador do
Estado, Secretário da Segurança Pública ou pelo
Comandante Geral.
Artigo 52 - O início do cumprimento da sanção disciplinar
deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a
ciência, pelo punido, da sua publicação.
§ 1º - A contagem do tempo de cumprimento da sanção
começa no momento em que o militar do Estado iniciá-lo,
computando-se cada dia como período de 24 (vinte e quatro)
horas.
§ 2º - Não será computado, como cumprimento de sanção
disciplinar, o tempo em que o militar do Estado passar em
gozo de afastamentos regulamentares, interrompendo-se a
contagem a partir do momento de seu afastamento até o seu
retorno.
§ 3º - O afastamento do militar do Estado do local de
cumprimento da sanção e o seu retorno a esse local, após o
afastamento regularmente previsto no § 2º, deverão ser
objeto de publicação.

CAPÍTULO IX
Do Comportamento
Artigo 53 - O comportamento da praça policial-militar
demonstra o seu procedimento na vida profissional e
particular, sob o ponto de vista disciplinar.
Artigo 54 - Para fins disciplinares e para outros efeitos, o
comportamento
policial-militar
classifica-se
em:
I - excelente - quando, no período de 10 (dez) anos, não lhe
tenha sido aplicada qualquer sanção disciplinar;
II - ótimo - quando, no período de 5 (cinco) anos, lhe tenham
sido aplicadas até 2 repreensões;
III - bom - quando, no período de 2 (dois) anos, lhe tenham
sido aplicadas até 2 (duas) permanências disciplinares;
IV - regular - quando, no período de 1 (um) ano, lhe tenham
sido aplicadas até 2 (duas) permanências disciplinares ou 1
(uma) detenção;
V - mau - quando, no período de 1 (um) ano, lhe tenham sido
aplicadas mais de 2 (duas) permanências disciplinares ou
mais de 1 (uma) detenção.
§ 1º - A contagem de tempo para melhora do
comportamento se fará automaticamente, de acordo com os
prazos estabelecidos neste artigo.
§ 2º - Bastará uma única sanção disciplinar acima dos limites
estabelecidos neste artigo para alterar a categoria do
comportamento.
§ 3º - Para a classificação do comportamento fica
estabelecido que duas repreensões equivalerão a uma
permanência disciplinar.
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§ 4º - Para efeito de classificação, reclassificação ou melhoria
do comportamento, ter-se-ão como base as datas em que as
sanções foram publicadas.
Artigo 55 - Ao ser admitida na Polícia Militar, a praça policialmilitar será classificada no comportamento "bom".

CAPÍTULO X
Dos Recursos Disciplinares
Artigo 56 - O militar do Estado, que considere a si próprio, a
subordinado seu ou a serviço sob sua responsabilidade
prejudicado, ofendido ou injustiçado por ato de superior
hierárquico, poderá interpor recursos disciplinares.
Parágrafo único - São recursos disciplinares:
1 - pedido de reconsideração de ato;
2 - recurso hierárquico.
Artigo 57 - O pedido de reconsideração de ato é recurso
interposto, mediante parte ou ofício, à autoridade que
praticou, ou aprovou, o ato disciplinar que se reputa
irregular, ofensivo, injusto ou ilegal, para que o reexamine.
§ 1º - O pedido de reconsideração de ato deve ser
encaminhado, diretamente, à autoridade recorrida e por
uma única vez.
§ 2º - O pedido de reconsideração de ato, que tem efeito
suspensivo, deve ser apresentado no prazo máximo de 5
(cinco) dias, a contar da data em que o militar do Estado
tomar ciência do ato que o motivou.
§ 3º - A autoridade a quem for dirigido o pedido de
reconsideração de ato deverá, saneando se possível o ato
praticado, dar solução ao recurso, no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data de recebimento do documento,
dando conhecimento ao interessado, mediante despacho
fundamentado que deverá ser publicado.
§ 4º - O subordinado que não tiver oficialmente
conhecimento da solução do pedido de reconsideração, após
30 (trinta) dias contados da data de sua solicitação, poderá
interpor recurso hierárquico no prazo previsto no item 1 do
§ 3º, do artigo 58.
§ 5º - O pedido de reconsideração de ato deve ser redigido
de forma respeitosa, precisando o objetivo e as razões que o
fundamentam, sem comentários ou insinuações, podendo
ser acompanhado de documentos comprobatórios.
§ 6º - Não será conhecido o pedido de reconsideração
intempestivo, procrastinador ou que não apresente fatos
novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada,
devendo este ato ser publicado, obedecido o prazo do § 3º
deste artigo.
Artigo 58 - O recurso hierárquico, interposto por uma única
vez, terá efeito suspensivo e será redigido sob a forma de
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parte ou ofício e endereçado diretamente à autoridade
imediatamente superior àquela que não reconsiderou o ato
tido por irregular, ofensivo, injusto ou ilegal.
§ 1º - A interposição do recurso de que trata este artigo, a
qual deverá ser precedida de pedido de reconsideração do
ato, somente poderá ocorrer depois de conhecido o
resultado deste pelo requerente, exceto na hipótese prevista
pelo § 4º do artigo anterior.
§ 2º - A autoridade que receber o recurso hierárquico deverá
comunicar tal fato, por escrito, àquela contra a qual está
sendo interposto.
§ 3º - Os prazos referentes ao recurso hierárquico são:
1 - para interposição: 5 (cinco) dias, a contar do
conhecimento da solução do pedido de reconsideração pelo
interessado ou do vencimento do prazo do § 4º do artigo
anterior;
2 - para comunicação: 3 (três) dias, a contar do protocolo da
OPM da autoridade destinatária;
3 - para solução: 10 (dez) dias, a contar do recebimento da
interposição do recurso no protocolo da OPM da autoridade
destinatária.
§ 4º - O recurso hierárquico, em termos respeitosos,
precisará o objeto que o fundamenta de modo a esclarecer
o ato ou fato, podendo ser acompanhado de documentos
comprobatórios.
§ 5º - O recurso hierárquico não poderá tratar de assunto
estranho ao ato ou fato que o tenha motivado, nem versar
sobre matéria impertinente ou fútil.
§ 6º - Não será conhecido o recurso hierárquico
intempestivo, procrastinador ou que não apresente fatos
novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada,
devendo ser cientificado o interessado, e publicado o ato em
boletim, no prazo de 10 (dez) dias.
Artigo 59 - Solucionado o recurso hierárquico, encerra-se
para o recorrente a possibilidade administrativa de revisão
do ato disciplinar sofrido, exceto nos casos de representação
previstos nos §§ 3º e 4º do artigo 30.

Artigo 62 - As autoridades competentes para aplicar sanção
disciplinar, exceto as ocupantes do posto de major e capitão,
quando tiverem conhecimento, por via recursal ou de ofício,
da possível existência de irregularidade ou ilegalidade na
aplicação da sanção imposta por elas ou pelas autoridades
subordinadas, podem praticar um dos seguintes atos:
I - retificação;
II - atenuação;
III - agravação;
IV - anulação.
§ 1º - A anulação de sanção administrativa disciplinar
somente poderá ser feita no prazo de 5 (cinco) anos, a contar
da data da publicação do ato que se pretende invalidar.
§ 2º - Os atos previstos neste artigo deverão ser motivados e
publicados.
Artigo 63 - A retificação consiste na correção de
irregularidade formal sanável, contida na sanção disciplinar
aplicada pela própria autoridade ou por autoridade
subordinada.
Artigo 64 - Atenuação é a redução da sanção proposta ou
aplicada, para outra menos rigorosa ou, ainda, a redução do
número de dias da sanção, nos limites do artigo 42, se assim
o exigir o interesse da disciplina e a ação educativa sobre o
militar do Estado.
Artigo 65 - Agravação é a ampliação do número dos dias
propostos para uma sanção disciplinar ou a aplicação de
sanção mais rigorosa, nos limites do artigo 42, se assim o
exigir o interesse da disciplina e a ação educativa sobre o
militar do Estado.
Parágrafo único - Não caberá agravamento da sanção em
razão da interposição de recurso disciplinar.
Artigo 66 - Anulação é a declaração de invalidade da sanção
disciplinar aplicada pela própria autoridade ou por
autoridade subordinada, quando, na apreciação do recurso,
verificar a ocorrência de ilegalidade, devendo retroagir à
data do ato.

Artigo 60 - Solucionados os recursos disciplinares e havendo
sanção disciplinar a ser cumprida, o militar do Estado iniciará
o seu cumprimento dentro do prazo de 3 (três) dias:
I - desde que não interposto recurso hierárquico, no caso de
solução do pedido de reconsideração;
II - após solucionado o recurso hierárquico.
Artigo 61 - Os prazos para a interposição dos recursos de que
trata este Regulamento são decadenciais.

CAPÍTULO XII
Das Recompensas Policiais-Militares
Artigo 67 - As recompensas policiais-militares constituem
reconhecimento dos bons serviços prestados pelo militar do
Estado e consubstanciam-se em prêmios concedidos por
atos meritórios e serviços relevantes.
Artigo 68 - São recompensas policiais-militares:

CAPÍTULO XI
Da Revisão dos Atos Disciplinares

I - elogio;
II - cancelamento de sanções.
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Parágrafo único - O elogio individual, ato administrativo que
coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do
militar, poderá ser formulado independentemente da
classificação de seu comportamento e será registrado nos
assentamentos.
Artigo 69 - A dispensa do serviço não é uma recompensa
policial-militar e somente poderá ser concedida quando
houver, a juízo do Comandante da Unidade, motivo de força
maior.
Parágrafo único - A concessão de dispensas do serviço,
observado o disposto neste artigo, fica limitada ao máximo
de 6 (seis) dias por ano, sendo sempre publicada em boletim.
Artigo 70 - O cancelamento de sanções disciplinares consiste
na retirada dos registros realizados nos assentamentos
individuais do militar do Estado, relativos às penas
disciplinares
que
lhe
foram
aplicadas.
§ 1º - O cancelamento de sanções é ato do Comandante
Geral, praticado a pedido do interessado, e o seu
deferimento deverá atender aos bons serviços por ele
prestados, comprovados em seus assentamentos, e depois
de decorridos 10 (dez) anos de efetivo serviço, sem qualquer
outra sanção, a contar da data da última pena imposta.
§ 2º - O cancelamento de sanções não terá efeito retroativo
e não motivará o direito de revisão de outros atos
administrativos decorrentes das sanções canceladas.
CAPÍTULO XIII
Do Processo Regular

SEÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 71 - O processo regular a que se refere este
Regulamento, para os militares do Estado, será:
I - para oficiais: o Conselho de Justificação;
II - para praças com 10 (dez) ou mais anos de serviço policialmilitar:
o
Conselho
de
Disciplina;
III - para praças com menos de 10 (dez) anos de serviço
policial-militar: o Processo Administrativo Disciplinar.
Artigo 72 - O militar do Estado submetido a processo regular
deverá, quando houver possibilidade de prejuízo para a
hierarquia, disciplina ou para a apuração do fato, ser
designado para o exercício de outras funções, enquanto
perdurar o processo, podendo ainda a autoridade
instauradora proibir-lhe o uso do uniforme, como medida
cautelar.
SEÇÃO II
Do Conselho de Justificação
Artigo 73 - O Conselho de Justificação destina-se a apurar, na
forma da legislação específica, a incapacidade do oficial para
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permanecer no serviço ativo da Polícia Militar.
Parágrafo único - O Conselho de Justificação aplica-se
também ao oficial inativo presumivelmente incapaz de
permanecer na situação de inatividade.
Artigo 74 - O oficial submetido a Conselho de Justificação e
considerado culpado, por decisão unânime, poderá ser
agregado disciplinarmente mediante ato do Comandante
Geral, até decisão final do tribunal competente, ficando:
I - afastado das suas funções e adido à Unidade que lhe for
designada;
II - proibido de usar uniforme;
III - percebendo 1/3 (um terço) da remuneração;
IV - mantido no respectivo Quadro, sem número, não
concorrendo à promoção.
Artigo 75 - Ao Conselho de Justificação aplica-se o previsto
na legislação específica, complementarmente ao disposto
neste Regulamento.

SEÇÃO III
Do Conselho de Disciplina
Artigo 76 - O Conselho de Disciplina destina-se a declarar a
incapacidade moral da praça para permanecer no serviço
ativo da Polícia Militar e será instaurado:
I - por portaria do Comandante da Unidade a que pertencer
o acusado;
II - por ato de autoridade superior à mencionada no inciso
anterior.
Parágrafo único - A instauração do Conselho de Disciplina
poderá ser feita durante o cumprimento de sanção
disciplinar.
Artigo 77 - As autoridades referidas no artigo anterior
podem, com base na natureza da falta ou na inconsistência
dos fatos apontados, considerar, desde logo, insuficiente a
acusação e, em conseqüência, deixar de instaurar o Conselho
de Disciplina, sem prejuízo de novas diligências.
Artigo 78 - O Conselho será composto por 3 (três) oficiais da
ativa.
§ 1º - O mais antigo do Conselho, no mínimo um capitão, é o
presidente, e o que lhe seguir em antigüidade ou
precedência funcional é o interrogante, sendo o relator e
escrivão o mais moderno.
§ 2º - Entendendo necessário, o presidente poderá nomear
um subtenente ou sargento para funcionar como escrivão no
processo, o qual não integrará o Conselho.
Artigo 79 - O Conselho poderá ser instaurado,
independentemente da existência ou da instauração de
inquérito policial comum ou militar, de processo criminal ou
de sentença criminal transitada em julgado.
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Parágrafo único - Se no curso dos trabalhos do Conselho
surgirem indícios de crime comum ou militar, o presidente
deverá extrair cópia dos autos, remetendo-os por ofício à
autoridade competente para início do respectivo inquérito
policial ou da ação penal cabível.
Artigo 80 - Será instaurado apenas um processo quando o
ato ou atos motivadores tenham sido praticados em
concurso de agentes.
§ 1º - Havendo dois ou mais acusados pertencentes a OPM
diversas, o processo será instaurado pela autoridade
imediatamente superior, comum aos respectivos
comandantes das OPM dos acusados.
§ 2º - Existindo concurso ou continuidade infracional,
deverão todos os atos censuráveis constituir o libelo
acusatório da portaria.
§ 3º - Surgindo, após a elaboração da portaria, elementos de
autoria e materialidade de infração disciplinar conexa, em
continuidade ou em concurso, esta poderá ser aditada,
abrindo-se novos prazos para a defesa.
Artigo 81 - A decisão da autoridade instauradora,
devidamente fundamentada, será aposta nos autos, após a
apreciação do Conselho e de toda a prova produzida, das
razões de defesa e do relatório, no prazo de 15 (quinze) dias
a contar do seu recebimento.
Artigo 82 - A autoridade instauradora, na sua decisão,
considerará a acusação procedente, procedente em parte ou
improcedente, devendo propor ao Comandante Geral,
conforme o caso, a aplicação das sanções administrativas
cabíveis.
Parágrafo único - A decisão da autoridade instauradora será
publicada em boletim.
Artigo 83 - Recebidos os autos, o Comandante Geral, dentro
do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, fundamentado seu
despacho, emitirá a decisão final, da qual não caberá
recurso, salvo na hipótese do que dispõe o § 3º do artigo 138
da Constituição do Estado. .
.

CAPÍTULO XIV
Disposições Finais
Artigo 85 - A ação disciplinar da Administração prescreverá
em 5 (cinco) anos, contados da data do cometimento da
transgressão disciplinar.
§ 1º - A punibilidade da transgressão disciplinar também
prevista como crime prescreve nos prazos estabelecidos
para o tipo previsto na legislação penal, salvo se esta
prescrição ocorrer em prazo inferior a 5 (cinco) anos.
§ 2º - A interposição de recurso disciplinar interrompe a
prescrição da punibilidade até a solução final do recurso.
Artigo 86 - Para os efeitos deste Regulamento, considera-se
Comandante de Unidade o oficial que estiver exercendo
funções privativas dos postos de coronel e de tenentecoronel.
Parágrafo único - As expressões diretor, corregedor e chefe
têm o mesmo significado de Comandante de Unidade.
Artigo 87 - Aplicam-se, supletivamente, ao Conselho de
Disciplina as disposições do Código de Processo Penal
Militar.
Artigo 88 - O Comandante Geral baixará instruções
complementares, necessárias à interpretação, orientação e
fiel aplicação do disposto neste Regulamento.
Artigo 89 - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.080, DE
17 DE DEZEMBRO DE 2008
Institui Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para
os servidores das classes que especifica
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu
promulgo a seguinte lei complementar:
CAPÍTULO I

SEÇÃO IV
Do Processo Administrativo Disciplinar
Artigo 84 - O Processo Administrativo Disciplinar seguirá rito
próprio ao qual se aplica o disposto nos incisos I, II e
parágrafo único do artigo 76 e os artigos 79, 80 e 82 deste
Regulamento.
Parágrafo único - Recebido o processo, o Comandante Geral
emitirá a decisão final, da qual não caberá recurso, salvo na
hipótese do que dispõe o § 3º do artigo 138 da Constituição
do Estado. .
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Disposição Preliminar
Artigo 1º - Fica instituído, na forma desta lei complementar,
Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários aplicável aos
servidores das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral
do Estado e das Autarquias, titulares de cargos e ocupantes
de funções-atividades expressamente indicados nos Anexos
I e II.
CAPÍTULO II
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Do Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários

mediante concurso público de provas ou de provas e títulos,
obedecidos os seguintes requisitos mínimos:

SEÇÃO I

I - para as classes de nível intermediário: certificado de
conclusão do ensino médio ou equivalente;

Disposições Gerais
Artigo 2º - O Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários,
de que trata esta lei complementar, organiza as classes que
o integram, tendo em vista a complexidade das atribuições,
os graus diferenciados de formação, de responsabilidade e
de experiência profissional requeridos, bem como as demais
condições e requisitos específicos exigíveis para seu
exercício, compreendendo:
I - a identificação, agregação e alteração de nomenclatura de
cargos e funções-atividades e suas respectivas atribuições,
na forma indicada nos Anexos I a III;
II - o estabelecimento de um sistema retribuitório que
estrutura os vencimentos e salários de acordo com o nível de
escolaridade e o grau de complexidade das atribuições dos
cargos e funções-atividades, por intermédio de 5 (cinco)
escalas de vencimentos, compostas de referências e graus ou
de referências, na forma indicada nos Anexos V a XII;

II - para as classes de nível universitário: diploma de
graduação em curso de nível superior.
§ 1º - Os editais fixarão os requisitos específicos, de acordo
com a área de atuação, para cada concurso público.
§ 2º - As atribuições básicas das classes de que trata este
artigo são as fixadas no Anexo III desta lei complementar.
Artigo 5º - Os cargos em comissão e as funções atividades
em confiança obedecerão aos requisitos mínimos de
escolaridade e experiência profissional fixados no Anexo IV
desta lei complementar.
Artigo 6º - Os cargos e as funções-atividades de supervisão,
chefia e encarregatura indicados no Subanexo 4 dos Anexos
I e II serão providos ou preenchidas, privativamente, por
servidores públicos estaduais titulares de cargos efetivos ou
ocupantes de funçõesatividades de natureza permanente.

Artigo 3º - Para fins de aplicação deste Plano Geral de
Cargos, Vencimentos e Salários, considera-se:

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no “caput” deste
artigo, os cargos de Chefe de Cerimonial e Chefe de Gabinete
identificados no Subanexo 4 do Anexo I e os cargos e
funções-atividades de Chefe de Gabinete de Autarquia
identificados no Subanexo 4 do Anexo II desta lei
complementar.

I - classe: o conjunto de cargos e funções-atividades de
mesma natureza e igual denominação;

SEÇÃO III

II - referência: o símbolo indicativo do vencimento do cargo
ou do salário da função-atividade;

Do Estágio Probatório

III - grau: valor do vencimento ou salário dentro da
referência;
IV - padrão: conjunto de referência e grau;

Artigo 7º - Nos 3 (três) primeiros anos de efetivo exercício
nos cargos das classes a que se refere o artigo 4º desta lei
complementar, que se caracteriza como estágio probatório,
o servidor será submetido à avaliação especial de
desempenho, verificando-se a sua aptidão e capacidade para
o exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa, por
intermédio dos seguintes critérios:

III - a instituição de perspectivas de mobilidade funcional,
mediante progressão e promoção.

V - vencimento: retribuição pecuniária, fixada em lei, paga
mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo;
VI - salário: retribuição pecuniária, fixada em lei, paga
mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício da funçãoatividade;
VII - remuneração: o valor correspondente ao vencimento ou
salário, acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor
faça jus, previstas em lei.
SEÇÃO II
Do Ingresso
Artigo 4º - O ingresso nos cargos e funções-atividades
constantes dos Subanexos 2 e 3 dos Anexos I e II desta lei
complementar far-se-á no padrão inicial da respectiva classe,

Cursos Completos para a Polícia Militar em:
www.estrategiaconcursos.com.br

I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V - responsabilidade.
§ 1º- O período de estágio probatório será acompanhado
por Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
constituída para este fim, em conjunto com o órgão setorial
de recursos humanos e as chefias imediata e mediata, que
deverão:
1 - propiciar condições para a adaptação do servidor ao
ambiente de trabalho;
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2 - orientar o servidor no desempenho de suas atribuições;
3 - verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de
submeter o servidor a programa de treinamento.
§ 2º - A avaliação será promovida semestralmente pelo
órgão setorial de recursos humanos, com base em critérios
estabelecidos pela Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho.
Artigo 8º - Decorridos 30 (trinta) meses do período de
estágio probatório, o responsável pelo órgão setorial de
recursos humanos encaminhará à Comissão Especial de
Avaliação de Desempenho, no prazo de 30 (trinta) dias,
relatório circunstanciado sobre a conduta e o desempenho
profissional do servidor, com proposta fundamentada de
confirmação no cargo ou exoneração.
§ 1º - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
poderá solicitar informações complementares para
referendar a proposta de que trata o “caput” deste artigo.
§ 2º - No caso de ter sido proposta a exoneração, a Comissão
Especial de Avaliação de Desempenho abrirá prazo de 10
(dez) dias para o exercício do direito de defesa do
interessado, e decidirá pelo voto da maioria absoluta de seus
membros.
§ 3º - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
encaminhará ao Titular do órgão ou entidade, para decisão
final, proposta de confirmação no cargo ou de exoneração
do servidor.
§ 4º - Os atos de confirmação no cargo ou de exoneração
deverão ser publicados pela autoridade competente até o
penúltimo dia do estágio probatório.
Artigo 9º - Durante o período de estágio probatório, o
servidor não poderá ser afastado ou licenciado do seu cargo,
exceto nas hipóteses previstas nos artigos 69, 72, 75 e 181,
incisos I a V, VII e VIII, da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de
1968, para participação em curso específico de formação e
quando nomeado ou designado para o exercício de cargo em
comissão ou função em confiança, no âmbito do órgão ou
entidade em que estiver lotado, na forma a ser
regulamentada em decreto.
Artigo 10 - O servidor confirmado no cargo de provimento
efetivo fará jus à progressão automática do grau “A” para o
grau “B” da respectiva referência da classe a que pertença,
independentemente do limite estabelecido no artigo 23
desta lei complementar.
SEÇÃO IV

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no “caput” deste
artigo, os cargos e as funções-atividades cujos ocupantes
estejam sujeitos a Jornada Comum de Trabalho,
caracterizada pela exigência da prestação de 30 (trinta)
horas semanais de trabalho.
Artigo 12 - Os vencimentos ou salários dos servidores
abrangidos pelo Plano Geral de Cargos, Vencimentos e
Salários, de que trata esta lei complementar, ficam fixados
de acordo com as Escalas de Vencimentos a seguir
mencionadas:
I - Escala de Vencimentos - Nível Elementar, constituída de 1
(uma) referência e 10 (dez) graus;
II - Escala de Vencimentos - Nível Intermediário, constituída
de 2 (duas) referências e 10 (dez) graus;
III - Escala de Vencimentos - Nível Universitário, composta de
2 (duas) Estruturas de Vencimentos, sendo a Estrutura I
constituída de 2 (duas) referências e 10 (dez) graus, e a
Estrutura II constituída de 2 (duas) referências e 10 (dez)
graus;
IV - Escala de Vencimentos - Comissão, constituída de 18
(dezoito) referências.
Artigo 13 - As Escalas de Vencimentos a que se refere o artigo
12 desta lei complementar são constituídas de tabelas,
aplicáveis aos cargos e funções-atividades, de acordo com a
jornada de trabalho a que estejam sujeitos os seus
ocupantes, na seguinte conformidade:
I - Tabela I, para os sujeitos à Jornada Completa de Trabalho;
II - Tabela II, para os sujeitos à Jornada Comum de Trabalho.
Artigo 14 - A remuneração dos servidores abrangidos pelo
Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, de que trata
esta lei complementar, compreende, além dos vencimentos
e salários de que trata o artigo 12, as seguintes vantagens
pecuniárias:
I - adicional por tempo de serviço de que trata o artigo 129
da Constituição do Estado, que será calculado na base de 5%
(cinco por cento) sobre o valor do vencimento ou salário, por
qüinqüênio de prestação de serviço, observado o disposto
no inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição;
II - sexta-parte;
III - gratificação “pro labore” a que se referem os artigos 16
a 19 desta lei complementar;
IV - décimo-terceiro salário;
V - acréscimo de 1/3 (um terço) das férias;

Da Jornada de Trabalho, dos Vencimentos e das Vantagens
Pecuniárias

VI - ajuda de custo;

Artigo 11 - Os cargos e as funções-atividades abrangidos por
esta lei complementar serão exercidos em Jornada Completa
de Trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho.

VIII - gratificações e outras vantagens pecuniárias previstas
em lei.
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SEÇÃO VII
Da Progressão

VII - afastado, sem prejuízo dos vencimentos ou salários,
para participação em cursos, congressos ou demais certames
afetos à respectiva área de atuação, pelo prazo máximo de
90 (noventa) dias;

Artigo 22 - Progressão é a passagem do servidor de um grau
para outro imediatamente superior dentro de uma mesma
referência da respectiva classe.

VIII - afastado nos termos do § 1º do artigo 125 da
Constituição do Estado de São Paulo;

Artigo 23 - A progressão será realizada anualmente,
mediante processo de avaliação de desempenho, obedecido
o limite de até 20% (vinte por cento) do total de servidores
titulares de cargos ou ocupantes de funções-atividades
integrantes de cada classe de nível elementar, nível
intermediário e nível universitário prevista nesta lei
complementar, no âmbito de cada órgão ou entidade.

Artigo 27 - Os demais critérios relativos à progressão serão
estabelecidos em decreto.

Artigo 24 - Poderão participar do processo de progressão, os
servidores que tenham:
I - cumprido o interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetivo
exercício, no padrão da classe em que seu cargo ou funçãoatividade estiver enquadrado;
II - o desempenho avaliado anualmente, por meio de
procedimentos e critérios estabelecidos em decreto.
Parágrafo único - O cômputo do interstício a que se refere o
inciso I deste artigo terá início a partir do cumprimento do
estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício.
Artigo 25 - Observado o limite estabelecido no artigo 23
desta lei complementar, somente poderão ser beneficiados
com a progressão os servidores que tiverem obtido
resultados finais positivos no processo anual de avaliação de
desempenho.
Artigo 26 - Interromper-se-á o interstício quando o servidor
estiver afastado de seu cargo ou função-atividade, exceto se:
I - nomeado para cargo em comissão ou designado, nos
termos da legislação trabalhista, para exercício de funçãoatividade em confiança;
II - designado para função retribuída mediante gratificação
“pro labore”, a que se referem os artigos 16 a 18 desta lei
complementar;
III - designado para função de serviço público retribuída
mediante “pro labore”. nos termos do artigo 28 da Lei nº
10.168, de 10 de julho de 1968;
IV - designado como substituto ou para responder por cargo
vago de comando;
V - afastado nos termos dos artigos 65 e 66 da Lei nº 10.261,
de 28 de outubro de 1968, sem prejuízo de vencimentos,
junto a órgãos da Administração Direta ou Autárquica do
Estado;
VI - afastado nos termos dos artigos 67, 78, 79 e 80 da Lei nº
10.261, de 28 de outubro de 1968, ou nos termos do inciso I
do artigo 15 e dos artigos 16 e 17 da Lei nº 500, de 13 de
novembro de 1974;

Cursos Completos para a Polícia Militar em:
www.estrategiaconcursos.com.br

IX - afastado nos termos da Lei Complementar nº 367, de 14
de dezembro de 1984, alterada pela Lei Complementar nº
1.054, de 7 de julho de 2008.

SEÇÃO VIII
Da Promoção
Artigo 28 - Promoção é a passagem do servidor da referência
1 para a referência 2 de sua respectiva classe, devido à
aquisição de competências adicionais às exigidas para
ingresso no cargo de que é titular ou função-atividade de que
é ocupante.
Parágrafo único - Quando o valor do vencimento ou salário
do grau “A” da referência final for inferior àquele
anteriormente percebido, o enquadramento farse-á no grau
com valor imediatamente superior.
Artigo 29 - A promoção permitirá a passagem da referência
1 para a referência 2 dos servidores integrantes das
seguintes classes:
I - de nível intermediário:
a) Oficial Administrativo;
b) Oficial Operacional;
c) Oficial Sociocultural;
II - de nível universitário:
a) Analista Administrativo;
b) Analista de Tecnologia;
c) Analista Sociocultural;
d) Executivo Público.
Artigo 30 - São requisitos para fins de promoção:
I - contar, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício em
um mesmo cargo ou função-atividade pertencente às classes
identificadas no artigo 29 desta lei complementar;
II - ser aprovado em avaliação teórica ou prática para aferir
a aquisição de competências necessárias ao exercício de suas
funções
na
referência
superior;
III - possuir diploma de:
a) graduação em curso de nível superior, para os integrantes
das classes referidas no inciso I do artigo 29 desta lei
complementar;
b) pós-graduação “stricto” ou “lato sensu”, para os
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integrantes das classes referidas no inciso II do artigo 29
desta lei complementar.
Artigo 31 - Os cursos a que se referem as alíneas “a” e “b” do
inciso III do artigo 30 desta lei complementar e os demais
critérios relativos ao processo de promoção serão
estabelecidos em decreto.
SEÇÃO IX
Da Substituição
Artigo 32 - Para os servidores abrangidos por esta lei
complementar poderá haver a substituição de que tratam os
artigos 80 a 83 da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio
de 1978, para os cargos de coordenação, direção, chefia,
supervisão e encarregatura, constantes da Escala de
Vencimentos - Comissão.
§ 1º - Se o período de substituição for igual ou superior a 15
(quinze) dias, o servidor fará jus à diferença entre o valor do
padrão ou da referência em que estiver enquadrado o cargo
de que é titular ou a função-atividade de que é ocupante,
acrescido da Gratificação Executiva, de que trata o inciso I do
artigo 38 desta lei complementar, dos adicionais por tempo
de serviço e da sexta-parte, se for o caso, e do valor da
referência do cargo em comissão acrescido das mesmas
vantagens, proporcional aos dias substituídos.
§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se, também, às
hipóteses de designação para funções de serviço público
retribuídas mediante “pro labore” de que trata o artigo 28
da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, e para as funções
previstas nos artigos 16 e 17 desta lei complementar.
§ 3º - Na hipótese de substituição em funções-atividades em
confiança, no âmbito das Autarquias, aplica-se, no que
couber, o disposto neste artigo.
§ 4º - Os servidores integrantes de classes pertencentes a
outros sistemas retribuitórios que venham a exercer a
substituição em cargos abrangidos por este Plano, receberão
o pagamento dessa substituição de acordo com critérios de
cálculo a serem estabelecidos em decreto.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Artigo 54 - Poderá ser convertida em pecúnia, mediante
requerimento, uma parcela de 30 (trinta) dias de licençaprêmio aos integrantes dos Quadros das Secretarias de
Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias,
regidos por esta lei complementar, que se encontrem em
efetivo exercício nas unidades desses órgãos e entidades.
§ 1º - Os 60 (sessenta) dias de licença-prêmio restantes, do
período aquisitivo considerado, somente poderão ser
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usufruídos em ano diverso daquele em que o beneficiário
recebeu a indenização, observado o disposto no artigo 213
da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, com a redação
dada pela Lei Complementar nº 1048, de 10 de junho de
2008.
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores
dos Quadros das Secretarias de Economia e Planejamento e
da Fazenda regidos por esta lei complementar.
Artigo 55 - O pagamento da indenização de que trata o artigo
54 restringir-se-á às licenças-prêmio cujos períodos
aquisitivos se completem a partir da data da vigência desta
lei complementar e observará o seguinte:
I - será efetivado no 5º dia útil do mês de aniversário do
requerente;
II - corresponderá ao valor da remuneração do servidor no
mês-referência de que trata o inciso anterior.
Artigo 56 - O servidor de que trata o artigo 54 desta lei
complementar que optar pela conversão em pecúnia, de 30
(trinta) dias de licença-prêmio, deverá apresentar
requerimento no prazo de 3 (três) meses antes do mês do
seu aniversário.
§ 1º - O órgão setorial ou subsetorial de recursos humanos
competente deverá instruir o requerimento com:
1 - informações relativas à publicação do ato de concessão
da licença-prêmio e ao período aquisitivo;
2 - declaração de não-fruição de parcela de licença-prêmio
no ano considerado, relativa ao mesmo período aquisitivo.
§ 2º - Caberá à autoridade competente decidir sobre o
deferimento do pedido, com observância:
1 - da necessidade do serviço;
2 - da assiduidade e da ausência de penas disciplinares, no
período de 1 (um) ano imediatamente anterior à data do
requerimento do servidor.

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO
DE 2011.
Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII
do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art.
216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio
de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de
1991; e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem
observados pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art.
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos
Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de
Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 2o Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber,
às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para
realização de ações de interesse público, recursos públicos
diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais,
contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo,
ajustes ou outros instrumentos congêneres.
Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as
entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos
públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das
prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser
utilizados para produção e transmissão de conhecimento,
contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II - documento: unidade de registro de informações,
qualquer que seja o suporte ou formato;
III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente
à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do
Estado;
IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural
identificada ou identificável;
V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes
à produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução,
transporte,
transmissão,
distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação,
destinação ou controle da informação;
VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados;
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido
produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
VIII - integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e
devem ser executados em conformidade com os princípios
básicos da administração pública e com as seguintes
diretrizes:

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações.

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção;

Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à
informação, que será franqueada, mediante procedimentos
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em
linguagem de fácil compreensão.

II - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;

CAPÍTULO II

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação;

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de
transparência na administração pública;

Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder público,
observadas as normas e procedimentos específicos
aplicáveis, assegurar a:

V - desenvolvimento do controle social da administração
pública.

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo
acesso a ela e sua divulgação;

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
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II - proteção da informação, garantindo-se
disponibilidade, autenticidade e integridade; e

sua

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal,
observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade
e eventual restrição de acesso.
Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei
compreende, entre outros, os direitos de obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de
acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada
ou obtida a informação almejada;
II - informação contida em registros ou documentos,
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades,
recolhidos ou não a arquivos públicos;
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou
entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus
órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha
cessado;
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

§ 3o O direito de acesso aos documentos ou às informações
neles contidas utilizados como fundamento da tomada de
decisão e do ato administrativo será assegurado com a
edição do ato decisório respectivo.
§ 4o A negativa de acesso às informações objeto de pedido
formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1 o,
quando não fundamentada, sujeitará o responsável a
medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.
§ 5o Informado do extravio da informação solicitada, poderá
o interessado requerer à autoridade competente a imediata
abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da
respectiva documentação.
§ 6o Verificada a hipótese prevista no § 5o deste artigo, o
responsável pela guarda da informação extraviada deverá,
no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar
testemunhas que comprovem sua alegação.
Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em
local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de
informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas.

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e
entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e
serviços;

§ 1o Na divulgação das informações a que se refere o caput,
deverão constar, no mínimo:

VI - informação pertinente à administração do patrimônio
público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos
administrativos; e

I - registro das competências e estrutura organizacional,
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de
atendimento ao público;

VII - informação relativa:

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de
recursos financeiros;

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos
programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas,
bem como metas e indicadores propostos;

III - registros das despesas;

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e
tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle
interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a
exercícios anteriores.
§ 1o O acesso à informação previsto no caput não
compreende as informações referentes a projetos de
pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.
§ 2o Quando não for autorizado acesso integral à informação
por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à
parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com
ocultação da parte sob sigilo.
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IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios,
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a
todos os contratos celebrados;
V - dados gerais para o acompanhamento de programas,
ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e
entidades públicas deverão utilizar todos os meios e
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de
computadores (internet).
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§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de
regulamento, atender, entre outros, aos seguintes
requisitos:
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita
o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara
e em linguagem de fácil compreensão;
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das
informações;
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos
em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para
estruturação da informação;
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações
disponíveis para acesso;
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para
acesso;
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão
ou entidade detentora do sítio; e
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a
acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência,
nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo
no 186, de 9 de julho de 2008.
§ 4o Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil)
habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na
internet a que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de
divulgação, em tempo real, de informações relativas à
execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos
previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 9o O acesso a informações públicas será assegurado
mediante:
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos
e entidades do poder público, em local com condições
apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a
informações;
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b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas
respectivas unidades;
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a
informações; e
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo
à participação popular ou a outras formas de divulgação.
CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Seção I
Do Pedido de Acesso
Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de
acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no
art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o
pedido conter a identificação do requerente e a
especificação da informação requerida.
§ 1o Para o acesso a informações de interesse público, a
identificação do requerente não pode conter exigências que
invibilizem a solicitação.
§ 2o Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar
alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por
meio de seus sítios oficiais na internet.
§ 3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos
determinantes da solicitação de informações de interesse
público.
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou
conceder o acesso imediato à informação disponível.
§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na
forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o
pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta,
efetuar a reprodução ou obter a certidão;
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou
parcial, do acesso pretendido; ou
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for
do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém,
ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade,
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de
informação.
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§ 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais
10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será
cientificado o requerente.

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
Seção II

§ 3o Sem prejuízo da segurança e da proteção das
informações e do cumprimento da legislação aplicável, o
órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio
requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.
§ 4o Quando não for autorizado o acesso por se tratar de
informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente
deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso,
prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda,
ser-lhe indicada a autoridade competente para sua
apreciação.
§ 5o A informação armazenada em formato digital será
fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.
§ 6o Caso a informação solicitada esteja disponível ao
público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer
outro meio de acesso universal, serão informados ao
requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá
consultar, obter ou reproduzir a referida informação,
procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade
pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o
requerente declarar não dispor de meios para realizar por si
mesmo tais procedimentos.
Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é
gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos
pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que
poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao
ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais
utilizados.
Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos
previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não
lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da
família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de
agosto de 1983.
Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em
documento cuja manipulação possa prejudicar sua
integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com
certificação de que esta confere com o original.
Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias,
o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob
supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por
outro meio que não ponha em risco a conservação do
documento original.

Dos Recursos
Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações
ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado
interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a
contar da sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade
hierarquicamente superior à que exarou a decisão
impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco)
dias.
Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou
entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá
recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no
prazo de 5 (cinco) dias se:
I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for
negado;
II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou
parcialmente classificada como sigilosa não indicar a
autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a
quem possa ser dirigido pedido de acesso ou
desclassificação;
III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa
estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros
procedimentos previstos nesta Lei.
§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser
dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido
à apreciação de pelo menos uma autoridade
hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão
impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2o Verificada a procedência das razões do recurso, a
Controladoria-Geral da União determinará ao órgão ou
entidade que adote as providências necessárias para dar
cumprimento ao disposto nesta Lei.
§ 3o Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral
da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.
Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de
desclassificação de informação protocolado em órgão da

Cursos Completos para a Polícia Militar em:
www.estrategiaconcursos.com.br

195
218

VADE MECUM ESTRATÉGICO PARA POLÍCIA MILITAR/Aluno-Oficial da PMSP
Legislação compilada pelo Estratégia Concursos
administração pública federal, poderá o requerente recorrer
ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das
competências da Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.
§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser
dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à
apreciação
de
pelo
menos
uma
autoridade
hierarquicamente superior à autoridade que exarou a
decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao
respectivo Comando.
§ 2o Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como
objeto a desclassificação de informação secreta ou
ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações prevista no art. 35.
Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões
denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de
revisão de classificação de documentos sigilosos serão
objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e
Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos
âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o
direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.
Art. 19. (VETADO).
§ 1o (VETADO).
§ 2o Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público
informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho
Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões
que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de
interesse público.
Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que
trata este Capítulo.
CAPÍTULO IV

autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de
acesso.
Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses
legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de
segredo industrial decorrentes da exploração direta de
atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou
entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder
público.
Seção II
Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos
de Sigilo
Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da
sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de
classificação as informações cuja divulgação ou acesso
irrestrito possam:
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a
integridade do território nacional;
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou
as relações internacionais do País, ou as que tenham sido
fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e
organismos internacionais;
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da
população;
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira,
econômica ou monetária do País;
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações
estratégicos das Forças Armadas;
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a
sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico
nacional;

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação
necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos
fundamentais.
Parágrafo único. As informações ou documentos que
versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos
humanos praticada por agentes públicos ou a mando de
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VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas
autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de
investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas
com a prevenção ou repressão de infrações.
Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades
públicas, observado o seu teor e em razão de sua
imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado,
poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou
reservada.
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§ 1o Os prazos máximos de restrição de acesso à informação,
conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir
da data de sua produção e são os seguintes:

3o Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a
serem adotados para o tratamento de informação sigilosa,
de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida,
acesso, transmissão e divulgação não autorizados.

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;
II - secreta: 15 (quinze) anos; e
III - reservada: 5 (cinco) anos.
§ 2o As informações que puderem colocar em risco a
segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e
respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como
reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em
exerício ou do último mandato, em caso de reeleição.
§ 3o Alternativamente aos prazos previstos no § 1o, poderá
ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a
ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra
antes do transcurso do prazo máximo de classificação.
§ 4o Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o
evento que defina o seu termo final, a informação tornar-seá, automaticamente, de acesso público.
o

§ 5 Para a classificação da informação em determinado
grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da
informação e utilizado o critério menos restritivo possível,
considerados:

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências
necessárias para que o pessoal a elas subordinado
hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas
e procedimentos de segurança para tratamento de
informações sigilosas.
Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em
razão de qualquer vínculo com o poder público, executar
atividades de tratamento de informações sigilosas adotará
as providências necessárias para que seus empregados,
prepostos ou representantes observem as medidas e
procedimentos de segurança das informações resultantes da
aplicação desta Lei.
Seção IV
Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e
Desclassificação
Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito
da administração pública federal é de competência:
I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Presidente da República;

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e
do Estado; e
II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que
defina seu termo final.

b) Vice-Presidente da República;
c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas
prerrogativas; d) Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica; e

Seção III
Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

d) Chefes de Missões
permanentes no exterior;

Diplomáticas

e

Consulares

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação
de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e
entidades, assegurando a sua proteção. (Regulamento)

II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I,
dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas
e sociedades de economia mista; e

§ 1o O acesso, a divulgação e o tratamento de informação
classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que
tenham necessidade de conhecê-la e que sejam
devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem
prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados
por lei.

III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos
incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando
ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente,
de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou
entidade, observado o disposto nesta Lei.

§ 2o O acesso à informação classificada como sigilosa cria a
obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. §

§ 1o A competência prevista nos incisos I e II, no que se
refere à classificação como ultrassecreta e secreta, poderá
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ser delegada pela autoridade responsável a agente público,
inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.

destinado à veiculação de dados e
administrativas, nos termos de regulamento:

§ 2o A classificação de informação no grau de sigilo
ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas “d” e
“e” do inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos
Ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento.

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos
últimos 12 (doze) meses;

§ 3o A autoridade ou outro agente público que classificar
informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão
de que trata o art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, a que se refere o art. 35, no prazo previsto em
regulamento.
Art. 28. A classificação de informação em qualquer grau de
sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no
mínimo, os seguintes elementos:
I - assunto sobre o qual versa a informação;
II - fundamento da classificação, observados os critérios
estabelecidos no art. 24;
III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou
dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme
limites previstos no art. 24; e
IV - identificação da autoridade que a classificou.
Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida
no mesmo grau de sigilo da informação classificada.
Art. 29. A classificação das informações será reavaliada pela
autoridade
classificadora
ou
por
autoridade
hierarquicamente superior, mediante provocação ou de
ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com
vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo,
observado o disposto no art. 24.
§ 1o O regulamento a que se refere o caput deverá
considerar as peculiaridades das informações produzidas no
exterior por autoridades ou agentes públicos.
o

§ 2 Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser
examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a
possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da
divulgação da informação.
§ 3o Na hipótese de redução do prazo de sigilo da
informação, o novo prazo de restrição manterá como termo
inicial a data da sua produção.

informações

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo,
com identificação para referência futura;
III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos
de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem
como informações genéricas sobre os solicitantes.
§ 1o Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da
publicação prevista no caput para consulta pública em suas
sedes.
§ 2o Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de
informações classificadas, acompanhadas da data, do grau
de sigilo e dos fundamentos da classificação.
Seção V
Das Informações Pessoais
Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser
feito de forma transparente e com respeito à intimidade,
vida privada, hoa e imagem das pessoas, bem como às
liberdades e garantias individuais.
§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo,
relativas à intimidade, vida privada, hoa e imagem:
I - terão seu acesso restrito, independentemente de
classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos
a contar da sua data de produção, a agentes públicos
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por
terceiros diante de previsão legal ou consentimento
expresso da pessoa a que elas se referirem.
§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações de que trata
este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.
§ 3o O consentimento referido no inciso II do § 1o não será
exigido quando as informações forem necessárias:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa
estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e
exclusivamente para o tratamento médico;

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade
publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e
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II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de
evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo
vedada a identificação da pessoa a que as informações se
referirem;
III - ao cumprimento de ordem judicial;

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por
parte de agentes do Estado.
§ 1o Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, as condutas descritas no caput
serão consideradas:

IV - à defesa de direitos humanos; ou
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 4o A restrição de acesso à informação relativa à vida
privada, hoa e imagem de pessoa não poderá ser invocada
com o intuito de prejudicar processo de apuração de
irregularidades em que o titular das informações estiver
envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação
de fatos históricos de maior relevância.
§ 5o Regulamento disporá sobre os procedimentos para
tratamento de informação pessoal.
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade do agente público ou militar:
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos
desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou
fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta
ou imprecisa;

I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças
Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo
os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas
em lei como crime ou contravenção penal; ou
II - para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, e suas alterações, infrações administrativas, que
deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo
os critérios nela estabelecidos.
§ 2o Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou
agente público responder, também, por improbidade
administrativa, conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10
de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.
Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver
informações em virtude de vínculo de qualquer natureza
com o poder público e deixar de observar o disposto nesta
Lei estará sujeita às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - rescisão do vínculo com o poder público;

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir,
inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou
parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou
a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício
das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a administração pública por
prazo não superior a 2 (dois) anos; e

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de
acesso à informação;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a administração pública, até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir
acesso indevido à informação sigilosa ou informação
pessoal;
V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou
de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido
por si ou por outrem;
VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente
informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em
prejuízo de terceiros; e
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§ 1o As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito
de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias.
§ 2o A reabilitação referida no inciso V será autorizada
somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao
órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.
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§ 3o A aplicação da sanção prevista no inciso V é de
competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou
entidade pública, facultada a defesa do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista.
Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem
diretamente pelos danos causados em decorrência da
divulgação não autorizada ou utilização indevida de
informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a
apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou
culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa
física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de
qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a
informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento
indevido.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 35. (VETADO).
§ 1o É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, que decidirá, no âmbito da administração
pública federal, sobre o tratamento e a classificação de
informações sigilosas e terá competência para:
I - requisitar da autoridade que classificar informação como
ultrassecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial
ou integral da informação;
II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou
secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa
interessada, observado o disposto no art. 7 o e demais
dispositivos desta Lei; e
III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada
como ultrassecreta, sempre por prazo determinado,
enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar
ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do
território nacional ou grave risco às relações internacionais
do País, observado o prazo previsto no § 1o do art. 24.
§ 2o O prazo referido no inciso III é limitado a uma única
renovação.
§ 3o A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1 o
deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) anos, após a
reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de
documentos ultrassecretos ou secretos.
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§ 4o A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista
de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no § 3o
implicará a desclassificação automática das informações.
§ 5o Regulamento disporá sobre a composição, organização
e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de
Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos para
seus
integrantes
e
demais
disposições
desta
Lei. (Regulamento)
Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de
tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas
e recomendações constantes desses instrumentos.
Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, o Núcleo de
Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por
objetivos:
(Regulamento)
I - promover e propor a regulamentação do credenciamento
de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e
entidades para tratamento de informações sigilosas; e
II - garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive
aquelas provenientes de países ou organizações
internacionais com os quais a República Federativa do Brasil
tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro
ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério
das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.
Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição,
organização e funcionamento do NSC.
Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, de 12 de
novembro de 1997, em relação à informação de pessoa,
física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de
entidades governamentais ou de caráter público.
Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à
reavaliação
das
informações
classificadas
como
ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos,
contado do termo inicial de vigência desta Lei.
§ 1o A restrição de acesso a informações, em razão da
reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e
condições previstos nesta Lei.
§ 2o No âmbito da administração pública federal, a
reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer
tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações,
observados os termos desta Lei.
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§ 3o Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação
previsto no caput, será mantida a classificação da
informação nos termos da legislação precedente.

Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 116.

§ 4o As informações classificadas como secretas e
ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput
serão consideradas, automaticamente, de acesso público.
Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência
desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da
administração pública federal direta e indireta designará
autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no
âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as
seguintes atribuições:
I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso
a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos
desta Lei;
II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e
apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;
III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação
e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos
necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei;
e
IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao
cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.
Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão
da administração pública federal responsável:

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do
cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando
houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de
outra autoridade competente para apuração; .
Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112, de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 126-A:
“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado
civil, penal ou administrativamente por dar ciência à
autoridade superior ou, quando houver suspeita de
envolvimento desta, a outra autoridade competente para
apuração de informação concernente à prática de crimes ou
improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em
decorrência do exercício de cargo, emprego ou função
pública.”
Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas
gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas,
especialmente quanto ao disposto no art. 9o e na Seção II do
Capítulo III.
Art. 46. Revogam-se:
I - a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e
II - os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de
fomento à cultura da transparência na administração pública
e conscientização do direito fundamental de acesso à
informação;
II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao
desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência
na administração pública;
III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da
administração pública federal, concentrando e consolidando
a publicação de informações estatísticas relacionadas no art.
30;
IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de
relatório anual com informações atinentes à implementação
desta Lei.
Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de
sua publicação.
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Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias
após a data de sua publicação.

DECRETO Nº 58.052, DE 16 DE
MAIO DE 2012
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que é dever do Poder Público promover a
gestão dos documentos públicos para assegurar o acesso às
informações neles contidas, de acordo com o § 2º do artigo
216 da Constituição Federal e com o artigo 1º da Lei federal
nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;
Considerando que cabe ao Estado definir, em legislação
própria, regras específicas para o cumprimento das
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determinações previstas na Lei federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, que regula o acesso a informações;

IV - utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação;

Considerando as disposições das Leis estaduais nº 10.177, de
30 de dezembro de 1998, que regula o processo
administrativo e nº 10.294, de 20 de abril de 1999, que
dispõe sobre proteção e defesa do usuário de serviços
públicos, e dos Decretos estaduais nº 22.789, de 19 de
outubro de 1984, que institui o Sistema de Arquivos do
Estado de São Paulo - SAESP, nº 44.074, de 1º de julho de
1999, que regulamenta a composição e estabelece a
competência das Ouvidorias, nº 54.276, de 27 de abril de
2009 , que reorganiza a Unidade do Arquivo Público do
Estado, da Casa Civil, nº 55.479, de 25 de fevereiro de 2010 ,
que institui na Casa Civil o Comitê Gestor do Sistema
Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de
Documentos e Informações - SPdoc, alterado pelo de nº
56.260, de 6 de outubro de 2010 , nº 55.559, de 12 de março
de 2010 , que institui o Portal do Governo Aberto SP e nº
57.500, de 8 de novembro de 2011 , que reorganiza a
Corregedoria Geral da Administração e institui o Sistema
Estadual de Controladoria; e

V - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública;

Considerando, finalmente, a proposta apresentada pelo
Grupo Técnico instituído pela Resolução CC-3, de 9 de janeiro
de 2012, junto ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública,
Decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1º - Este decreto define procedimentos a serem
observados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual, e pelas entidades privadas sem fins
lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a
realização de atividades de interesse público, à vista das
normas gerais estabelecidas na Lei federal nº 12.527, de 18
de novembro de 2011.
Artigo 2º - O direito fundamental de acesso a documentos,
dados e informações será assegurado mediante:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção;
II - implementação da política estadual de arquivos e gestão
de documentos;
III - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;
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VI - desenvolvimento do controle social da administração
pública.
Artigo 3º - Para os efeitos deste decreto, consideram-se as
seguintes definições:
I - arquivos públicos: conjuntos de documentos produzidos,
recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias,
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público,
empresas públicas, sociedades de economia mista,
entidades privadas encarregadas da gestão de serviços
públicos e organizações sociais, no exercício de suas funções
e atividades;
II - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido
produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
III - classificação de sigilo: atribuição, pela autoridade
competente, de grau de sigilo a documentos, dados e
informações;
IV - credencial de segurança: autorização por escrito
concedida por autoridade competente, que habilita o agente
público estadual no efetivo exercício de cargo, função,
emprego ou atividade pública a ter acesso a documentos,
dados e informações sigilosas;
V - criptografia: processo de escrita à base de métodos
lógicos e controlados por chaves, cifras ou códigos, de forma
que somente os usuários autorizados possam reestabelecer
sua forma original;
VI - custódia: responsabilidade pela guarda de documentos,
dados e informações;
VII - dado público: sequência de símbolos ou valores,
representado em algum meio, produzido ou sob a guarda
governamental, em decorrência de um processo natural ou
artificial, que não tenha seu acesso restrito por legislação
específica;
VIII - desclassificação: supressão da classificação de sigilo por
ato da autoridade competente ou decurso de prazo,
tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e
informações sigilosas;
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IX - documentos de arquivo: todos os registros de
informação, em qualquer suporte, inclusive o magnético ou
óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual, no exercício de
suas funções e atividades;
X - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados;
XI - documento: unidade de registro de informações,
qualquer que seja o suporte ou formato;
XII - gestão de documentos: conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à sua produção, classificação,
avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que
assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos;
XIII - informação: dados, processados ou não, que podem ser
utilizados para produção e transmissão de conhecimento,
contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
XIV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa
natural identificada ou identificável;
XV
informação
sigilosa:
aquela
submetida
temporariamente à restrição de acesso público em razão de
sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do
Estado;
XVI - integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino;
XVII - marcação: aposição de marca assinalando o grau de
sigilo de documentos, dados ou informações, ou sua
condição de acesso irrestrito, após sua desclassificação;
XVIII - metadados: são informações estruturadas e
codificadas que descrevem e permitem gerenciar,
compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao
longo do tempo e referem-se a:

mídias, algoritmos de compressão) e localização física do
documento;
XIX - primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações;
XX - reclassificação: alteração, pela autoridade competente,
da classificação de sigilo de documentos, dados e
informações;
XXI - rol de documentos, dados e informações sigilosas e
pessoais: relação anual, a ser publicada pelas autoridades
máximas de órgãos e entidades, de documentos, dados e
informações classificadas, no período, como sigilosas ou
pessoais, com identificação para referência futura;
XXII - serviço ou atendimento presencial: aquele prestado na
presença física do cidadão, principal beneficiário ou
interessado no serviço;
XXIII - serviço ou atendimento eletrônico: aquele prestado
remotamente ou à distância, utilizando meios eletrônicos de
comunicação;
XXIV - tabela de documentos, dados e informações sigilosas
e pessoais: relação exaustiva de documentos, dados e
informações com quaisquer restrição de acesso, com a
indicação do grau de sigilo, decorrente de estudos e
pesquisas promovidos pelas Comissões de Avaliação de
Documentos e Acesso - CADA, e publicada pelas autoridades
máximas dos órgãos e entidades;
XXV - tratamento da informação: conjunto de ações
referentes à produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação,
destinação ou controle da informação.
CAPÍTULO II
Do Acesso a Documentos, Dados e Informações

a) identificação e contexto documental (identificador único,
instituição produtora, nomes, assunto, datas, local, código
de classificação, tipologia documental, temporalidade,
destinação, versão, documentos relacionados, idioma e indexação);
b) segurança (grau de sigilo, informações sobre criptografia,
assinatura digital e outras marcas digitais);
c) contexto tecnológico (formato de arquivo, tamanho de
arquivo, dependências de hardware e software, tipos de
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SEÇÃO I
Disposições Gerais
Artigo 4º - É dever dos órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual:
I - promover a gestão transparente de documentos, dados e
informações,
assegurando
sua
disponibilidade,
autenticidade e integridade, para garantir o pleno direito de
acesso;
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II - divulgar documentos, dados e informações de interesse
coletivo ou geral, sob sua custódia, independentemente de
solicitações;
III - proteger os documentos, dados e informações sigilosas
e pessoais, por meio de critérios técnicos e objetivos, o
menos restritivo possível.
SEÇÃO II
Da Gestão de Documentos, Dados e Informações
Artigo 5º - A Unidade do Arquivo Público do Estado, na
condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado
de São Paulo - SAESP, é a responsável pela formulação e
implementação da política estadual de arquivos e gestão de
documentos, a que se refere o artigo 2º, inciso II deste
decreto, e deverá propor normas, procedimentos e
requisitos técnicos complementares, visando o tratamento
da informação.
Parágrafo único - Integram a política estadual de arquivos e
gestão de documentos:
1. os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos e entidades;
2. as Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso CADA, a que se refere o artigo 11 deste decreto;
3. o Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística
de Documentos e Informações - SPdoc;
4. os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC.
Artigo 6º - Para garantir efetividade à política de arquivos e
gestão de documentos, os órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual deverão:
I - providenciar a elaboração de planos de classificação e
tabelas de temporalidade de documentos de suas
atividades-fim, a que se referem, respectivamente, os
artigos 10 a 18 e 19 a 23, do Decreto nº 48.897, de 27 de
agosto de 2004 ;
II - cadastrar todos os seus documentos no Sistema
Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de
Documentos e Informações - SPdoc.
Parágrafo único - As propostas de planos de classificação e
de tabelas de temporalidade de documentos deverão ser
apreciadas pelos órgãos jurídicos dos órgãos e entidades e
encaminhadas à Unidade do Arquivo Público do Estado para
aprovação, antes de sua oficialização.
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Artigo 7º - Ficam criados, em todos os órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, os Serviços de Informações
ao Cidadão - SIC, a que se refere o artigo 5º, inciso IV, deste
decreto, diretamente subordinados aos seus titulares, em
local com condições apropriadas, infraestrutura tecnológica
e equipe capacitada para:
I - realizar atendimento presencial e/ou eletrônico na sede e
nas unidades subordinadas, prestando orientação ao público
sobre os direitos do requerente, o funcionamento do Serviço
de Informações ao Cidadão - SIC, a tramitação de
documentos, bem como sobre os serviços prestados pelas
respectivas unidades do órgão ou entidade;
II - protocolar documentos e requerimentos de acesso a
informações, bem como encaminhar os pedidos de
informação aos setores produtores ou detentores de
documentos, dados e informações;
III - controlar o cumprimento de prazos por parte dos setores
produtores ou detentores de documentos, dados e
informações, previstos no artigo 15 deste decreto;
IV - realizar o serviço de busca e fornecimento de
documentos, dados e informações sob custódia do
respectivo órgão ou entidade, ou fornecer ao requerente
orientação sobre o local onde encontrá-los.
§ 1º - As autoridades máximas dos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual deverão designar, no prazo
de 30 (trinta) dias, os responsáveis pelos Serviços de
Informações ao Cidadão - SIC.
§ 2º - Para o pleno desempenho de suas atribuições, os
Serviços de Informações ao Cidadão - SIC deverão:
1. manter intercâmbio permanente com os serviços de
protocolo e arquivo;
2. buscar informações junto aos gestores de sistemas
informatizados e bases de dados, inclusive de portais e sítios
institucionais;
3. atuar de forma integrada com as Ouvidorias, instituídas
pela Lei estadual nº 10.294, de 20 de abril de 1999, e
organizadas pelo Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999.
§ 3º - Os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC,
independentemente do meio utilizado, deverão ser
identificados com ampla visibilidade.
Artigo 8º - A Casa Civil deverá providenciar a contratação de
serviços para o desenvolvimento de "Sistema Integrado de
Informações ao Cidadão", capaz de interoperar com o SPdoc,
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a ser utilizado por todos os órgãos e entidades nos seus
respectivos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC.
Artigo 9º - A Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa
Civil, deverá adotar as providências necessárias para a
organização dos serviços da Central de Atendimento ao
Cidadão - CAC, instituída pelo Decreto nº 54.276, de 27 de
abril de 2009, com a finalidade de:
I - coordenar a integração sistêmica dos Serviços de
Informações ao Cidadão - SIC, instituídos nos órgãos e
entidades;
II - realizar a consolidação e sistematização de dados a que
se refere o artigo 26 deste decreto, bem como a elaboração
de estatísticas sobre as demandas de consulta e os perfis de
usuários, visando o aprimoramento dos serviços.
Parágrafo único - Os Serviços de Informações ao Cidadão SIC deverão fornecer, periodicamente, à Central de
Atendimento ao Cidadão - CAC, dados atualizados dos
atendimentos prestados.
Artigo 10 - O acesso aos documentos, dados e informações
compreende, entre outros, os direitos de obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de
acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrado
ou obtido o documento, dado ou informação almejada;
II - dado ou informação contida em registros ou documentos,
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades,
recolhidos ou não a arquivos públicos;
III - documento, dado ou informação produzida ou
custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente
de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo
que esse vínculo já tenha cessado;

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos
programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas,
bem como metas e indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e
tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle
interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a
exercícios anteriores.
§ 1º - O acesso aos documentos, dados e informações
previsto no "caput" deste artigo não compreende as
informações referentes a projetos de pesquisa e
desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
§ 2º - Quando não for autorizado acesso integral ao
documento, dado ou informação por ser ela parcialmente
sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob
sigilo.
§ 3º - O direito de acesso aos documentos, aos dados ou às
informações neles contidas utilizados como fundamento da
tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado
com a edição do ato decisório respectivo.
§ 4º - A negativa de acesso aos documentos, dados e
informações objeto de pedido formulado aos órgãos e
entidades referidas no artigo 1º deste decreto, quando não
fundamentada, sujeitará o responsável a medidas
disciplinares, nos termos do artigo 32 da Lei federal nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.
§ 5º - Informado do extravio da informação solicitada,
poderá o interessado requerer à autoridade competente a
imediata instauração de apuração preliminar para investigar
o desaparecimento da respectiva documentação.

IV - dado ou informação primária, íntegra, autêntica e
atualizada;

§ 6º - Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o
responsável pela guarda da informação extraviada deverá,
no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar
testemunhas que comprovem sua alegação.

V - documento, dado ou informação sobre atividades
exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à
sua política, organização e serviços;

SEÇÃO III
Das Comissões de Avaliação de Documentos eAcesso

VI - documento, dado ou informação pertinente à
administração do patrimônio público, utilização de recursos
públicos, licitação, contratos administrativos;
VII - documento, dado ou informação relativa:
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Artigo 11 - As Comissões de Avaliação de Documentos de
Arquivo, a que se referem os Decretos nº 29.838, de 18 de
abril de 1989, e nº 48.897, de 27 de agosto de 2004,
instituídas nos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual, passarão a ser denominadas Comissões de
Avaliação de Documentos e Acesso - CADA.
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§ 1º - As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso CADA deverão ser vinculadas ao Gabinete da autoridade
máxima do órgão ou entidade.
§ 2º - As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso CADA serão integradas por servidores de nível superior das
áreas jurídica, de administração geral, de administração
financeira, de arquivo e protocolo, de tecnologia da
informação e por representantes das áreas específicas da
documentação a ser analisada.
§ 3º - As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso CADA serão compostas por 5 (cinco), 7 (sete) ou 9 (nove)
membros, designados pela autoridade máxima do órgão ou
entidade.
Artigo 12 - São atribuições das Comissões de Avaliação de
Documentos e Acesso - CADA, além daquelas previstas para
as Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo nos
Decretos nº 29.838, de 18 de abril de 1989, e nº 48.897, de
27 de agosto de 2004:
I - orientar a gestão transparente dos documentos, dados e
informações do órgão ou entidade, visando assegurar o
amplo acesso e divulgação;
II - realizar estudos, sob a orientação técnica da Unidade do
Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de
Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, visando à
identificação e elaboração de tabela de documentos, dados
e informações sigilosas e pessoais, de seu órgão ou entidade;
III - encaminhar à autoridade máxima do órgão ou entidade
a tabela mencionada no inciso II deste artigo, bem como as
normas e procedimentos visando à proteção de
documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, para
oitiva do órgão jurídico e posterior publicação;
IV - orientar o órgão ou entidade sobre a correta aplicação
dos critérios de restrição de acesso constantes das tabelas
de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais;
V - comunicar à Unidade do Arquivo Público do Estado a
publicação de tabela de documentos, dados e informações
sigilosas e pessoais, e suas eventuais alterações, para
consolidação de dados, padronização de critérios e
realização de estudos técnicos na área;
VI - propor à autoridade máxima do órgão ou entidade a
renovação, alteração de prazos, reclassificação ou
desclassificação de documentos, dados e informações
sigilosas;
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VII - manifestar-se sobre os prazos mínimos de restrição de
acesso aos documentos, dados ou informações pessoais;
VIII - atuar como instância consultiva da autoridade máxima
do órgão ou entidade, sempre que provocada, sobre os
recursos interpostos relativos às solicitações de acesso a
documentos, dados e informações não atendidas ou
indeferidas, nos termos do parágrafo único do artigo 19
deste decreto;
IX - informar à autoridade máxima do órgão ou entidade a
previsão de necessidades orçamentárias, bem como
encaminhar relatórios periódicos sobre o andamento dos
trabalhos.
Parágrafo único - Para o perfeito cumprimento de suas
atribuições as Comissões de Avaliação de Documentos e
Acesso - CADA poderão convocar servidores que possam
contribuir com seus conhecimentos e experiências, bem
como constituir subcomissões e grupos de trabalho.
Artigo 13 - À Unidade do Arquivo Público do Estado, órgão
central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo SAESP, responsável por propor a política de acesso aos
documentos públicos, nos termos do artigo 6º, inciso XII, do
Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, caberá o
reexame, a qualquer tempo, das tabelas de documentos,
dados e informações sigilosas e pessoais dos órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual.
SEÇÃO IV
Do Pedido
Artigo 14 - O pedido de informações deverá ser apresentado
ao Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou
entidade, por qualquer meio legítimo que contenha a
identificação do interessado (nome, número de documento
e endereço) e a especificação da informação requerida.
Artigo 15 - O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do
órgão ou entidade responsável pelas informações solicitadas
deverá conceder o acesso imediato àquelas disponíveis.
§ 1º - Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o
Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou
entidade, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, deverá:
1. comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta,
efetuar a reprodução ou obter a certidão;
2. indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou
parcial, do acesso pretendido;
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3. comunicar que não possui a informação, indicar, se for do
seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou,
ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade,
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de
informação.

Parágrafo único - Na impossibilidade de obtenção de cópias,
o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob
Grupo Técnico supervisão de servidor público, a reprodução
seja feita por outro meio que não ponha em risco a
conservação do documento original.

§ 2º - O prazo referido no § 1º deste artigo poderá ser
prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa
expressa, da qual será cientificado o interessado.

Artigo 18 - É direito do interessado obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
SEÇÃO V

§ 3º - Sem prejuízo da segurança e da proteção das
informações e do cumprimento da legislação aplicável, o
Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou
entidade poderá oferecer meios para que o próprio
interessado possa pesquisar a informação de que necessitar.
§ 4º - Quando não for autorizado o acesso por se tratar de
informação total ou parcialmente sigilosa, o interessado
deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso,
prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda,
ser-lhe indicada a autoridade competente para sua
apreciação.
§ 5º - A informação armazenada em formato digital será
fornecida nesse formato, caso haja anuência do interessado.
§ 6º - Caso a informação solicitada esteja disponível ao
público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer
outro meio de acesso universal, serão informados ao
interessado, por escrito, o lugar e a forma pela qual se
poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação,
procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade
pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o
interessado declarar não dispor de meios para realizar por si
mesmo tais procedimentos.
Artigo 16 - O serviço de busca e fornecimento da informação
é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de
documentos pelo órgão ou entidade pública consultada,
situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor
necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos
materiais utilizados, a ser fixado em ato normativo pelo
Chefe do Executivo.
Parágrafo único - Estará isento de ressarcir os custos
previstos no "caput" deste artigo todo aquele cuja situação
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento
próprio ou da família, declarada nos termos da Lei federal nº
7.115, de 29 de agosto de 1983.
Artigo 17 - Quando se tratar de acesso à informação contida
em documento cuja manipulação possa prejudicar sua
integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com
certificação de que esta confere com o original.
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Dos Recursos
Artigo 19 - No caso de indeferimento de acesso aos
documentos, dados e informações ou às razões da negativa
do acesso, bem como o não atendimento do pedido, poderá
o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de
10 (dez) dias a contar de sua ciência.
Parágrafo único - O recurso será dirigido à apreciação de pelo
menos uma autoridade hierarquicamente superior à que
exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar, após
eventual consulta à Comissão de Avaliação de Documentos
e Acesso - CADA, a que se referem os artigos 11 e 12 deste
decreto, e ao órgão jurídico, no prazo de 5 (cinco) dias.
Artigo 20 – Negado o acesso ao documento, dado e
informação pelos órgãos ou entidades da Administração
Pública Estadual, o interessado poderá recorrer, no prazo de
10 (dez) dias, à Ouvidoria Geral do Estado, da Secretaria de
Governo, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:”; .
I - o acesso ao documento, dado ou informação não
classificada como sigilosa for negado;
II - a decisão de negativa de acesso ao documento, dado ou
informação, total ou parcialmente classificada como sigilosa,
não indicar a autoridade classificadora ou a
hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o
pedido de acesso ou desclassificação;
III - os procedimentos de classificação de sigilo estabelecidos
na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, não
tiverem sido observados;
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros
procedimentos previstos na Lei federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011.
“§ 1º - O recurso previsto neste artigo somente poderá ser
dirigido à Ouvidoria Geral do Estado depois de submetido à
apreciação
de
pelo
menos
uma
autoridade
hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão
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impugnada, nos termos do parágrafo único do artigo 19
deste decreto.”; .
“§ 2º - Verificada a procedência das razões do recurso, a
Ouvidoria Geral do Estado determinará ao órgão ou entidade
que adote as providências necessárias para dar
cumprimento ao disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e neste decreto.”; .
Artigo 21 – Negado o acesso ao documento, dado ou
informação pela Ouvidoria Geral do Estado, o requerente
poderá, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência,
interpor recurso à Comissão Estadual de Acesso à
Informação, de que trata o artigo 76 deste decreto.”; .
Artigo 22 - Aplica-se, no que couber, a Lei estadual nº 10.177,
de 30 de dezembro de 1998, ao procedimento de que trata
este Capítulo.
CAPÍTULO III
Da Divulgação de Documentos, Dados eInformações
Artigo 23 - É dever dos órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual promover, independentemente de
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no
âmbito de suas competências, de documentos, dados e
informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas.
§ 1º - Na divulgação das informações a que se refere o
"caput" deste artigo, deverão constar, no mínimo:
1. registro das competências e estrutura organizacional,
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de
atendimento ao público;
2. registros de quaisquer repasses ou transferências de
recursos financeiros;
3. registros de receitas e despesas;
4. informações concernentes a procedimentos licitatórios,
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a
todos os contratos celebrados;

§ 2º - Para o cumprimento do disposto no "caput" deste
artigo, os órgãos e entidades estaduais deverão utilizar todos
os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de
computadores (internet).
§ 3º - Os sítios de que trata o § 2º deste artigo deverão
atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
1. conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita
o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara
e em linguagem de fácil compreensão;
2. possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das
informações;
3. possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos
em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
4. divulgar em detalhes os formatos utilizados para
estruturação da informação;
5. garantir a autenticidade e a integridade das informações
disponíveis para acesso;
6. manter atualizadas as informações disponíveis para
acesso;
7. indicar local e instruções que permitam ao interessado
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão
ou entidade detentora do sítio;
8. adotar as medidas necessárias para garantir a
acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência,
nos termos do artigo 17 da Lei federal nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, artigo 9° da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto
Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, e da Lei estadual n°
12.907, de 15 de abril de 2008.
Artigo 24 - Os documentos que contenham informações que
se enquadrem nos casos referidos no artigo anterior deverão
estar cadastrados no Sistema Informatizado Unificado de
Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc.

5. relatórios, estudos e pesquisas;
6. dados gerais para o acompanhamento da execução
orçamentária, de programas, ações, projetos e obras de
órgãos e entidades;
7. respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
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Artigo 25 - A autoridade máxima de cada órgão ou entidade
estadual publicará, anualmente, em sítio próprio, bem como
no Portal da Transparência e do Governo Aberto:
I - rol de documentos, dados e informações que tenham sido
desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;
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II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo,
com identificação para referência futura;
III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos
de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem
como informações genéricas sobre os solicitantes.

deverão estar disponíveis no Portal Governo Aberto SP e no
Portal da Transparência Estadual, nos termos da legislação
pertinente, com todos os elementos necessários para
permitir sua utilização por terceiros, como a arquitetura da
base e o dicionário de dados.”; .
CAPÍTULO IV

Parágrafo único - Os órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual deverão manter exemplar da publicação
prevista no "caput" deste artigo para consulta pública em
suas sedes, bem como o extrato com o rol de documentos,
dados e informações classificadas, acompanhadas da data,
do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.

Das Restrições de Acesso a Documentos, Dados e
Informações
SEÇÃO I
Disposições Gerais

Artigo 26 - Os órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual deverão prestar no prazo de 60 (sessenta) dias, para
compor o "Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da
Administração Pública do Estado de São Paulo - CSBD", as
seguintes informações:
I - tamanho e descrição do conteúdo das bases de dados;
II - metadados;
III - dicionário de dados com detalhamento de conteúdo;
IV - arquitetura da base de dados;

Artigo 27 - São consideradas passíveis de restrição de acesso,
no âmbito da Administração Pública Estadual, duas
categorias de documentos, dados e informações:
I - Sigilosos: aqueles submetidos temporariamente à
restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do
Estado;
II - Pessoais: aqueles relacionados à pessoa natural
identificada ou identificável, relativas à intimidade, vida
privada, hoa e imagem das pessoas, bem como às liberdades
e garantias individuais.

V - periodicidade de atualização;
VI - software da base de dados;
VII - existência ou não de sistema de consulta à base de
dados e sua linguagem de programação;
VIII - formas de consulta, acesso e obtenção à base de dados.
§ 1º - Os órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual deverão indicar o setor responsável pelo
fornecimento e atualização permanente de dados e
informações que compõem o "Catálogo de Sistemas e Bases
de Dados da Administração Pública do Estado de São Paulo CSBD".
§ 2º - O desenvolvimento do "Catálogo de Sistemas e Bases
de Dados da Administração Pública do Estado de São Paulo CSBD", coleta de informações, manutenção e atualização
permanente ficará a cargo da Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados - SEADE.
§ 3º - O “Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da
Administração Pública do Estado de São Paulo – CSBD”, bem
como as bases de dados da Administração Pública Estadual
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Parágrafo único - Cabe aos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, por meio de suas
respectivas Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso
- CADA, a que se referem os artigos 11 e 12 deste decreto,
promover os estudos necessários à elaboração de tabela
com a identificação de documentos, dados e informações
sigilosas e pessoais, visando assegurar a sua proteção.
Artigo 28 - Não poderá ser negado acesso à informação
necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos
fundamentais.
Parágrafo único - Os documentos, dados e informações que
versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos
humanos praticada por agentes públicos ou a mando de
autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de
acesso.
Artigo 29 - O disposto neste decreto não exclui as demais
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as
hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração
direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa
física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o
poder público.
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SEÇÃO II
Da Classificação, Reclassificação e Desclassificação de
Documentos, Dados e Informações Sigilosas
Artigo 30 - São considerados imprescindíveis à segurança da
sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de
classificação de sigilo, os documentos, dados e informações
cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a
integridade do território nacional;
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou
as relações internacionais do País, ou as que tenham sido
fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e
organismos internacionais;
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira,
econômica ou monetária do País;
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações
estratégicos das Forças Armadas;
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a
sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico
nacional;
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas
autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares;
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de
investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas
com a prevenção ou repressão de infrações.
Artigo 31 - Os documentos, dados e informações sigilosas em
poder de órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual, observado o seu teor e em razão de sua
imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado,
poderão ser classificados nos seguintes graus:
I - ultrassecreto;
II - secreto;
III - reservado.
§ 1º - Os prazos máximos de restrição de acesso aos
documentos, dados e informações, conforme a classificação
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prevista no "caput" e incisos deste artigo, vigoram a partir da
data de sua produção e são os seguintes:
1. ultrassecreto: até 25 (vinte e cinco) anos;
2. secreto: até 15 (quinze) anos;
3. reservado: até 5 (cinco) anos.
§ 2º - Os documentos, dados e informações que puderem
colocar em risco a segurança do Governador e ViceGovernador do Estado e respectivos cônjuges e filhos (as)
serão classificados como reservados e ficarão sob sigilo até o
término do mandato em exercício ou do último mandato, em
caso de reeleição.
§ 3º - Alternativamente aos prazos previstos no § 1º deste
artigo, poderá ser estabelecida como termo final de restrição
de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que
este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de
classificação.
§ 4º - Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o
evento que defina o seu termo final, o documento, dado ou
informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso
público.
§ 5º - Para a classificação do documento, dado ou
informação em determinado grau de sigilo, deverá ser
observado o interesse público da informação, e utilizado o
critério menos restritivo possível, considerados:
1. a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e
do Estado;
2. o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que
defina seu termo final.
Artigo 32 - A classificação de sigilo de documentos, dados e
informações no âmbito da Administração Pública Estadual
deverá ser realizada mediante:
I - publicação oficial, pela autoridade máxima do órgão ou
entidade, de tabela de documentos, dados e informações
sigilosas e pessoais, que em razão de seu teor e de sua
imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado ou
à proteção da intimidade, da vida privada, da hoa e imagem
das pessoas, sejam passíveis de restrição de acesso, a partir
do momento de sua produção,
II - análise do caso concreto pela autoridade responsável ou
agente público competente, e formalização da decisão de
classificação, reclassificação ou desclassificação de sigilo,
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bem como de restrição de acesso à informação pessoal, que
conterá, no mínimo, os seguintes elementos:
a) assunto sobre o qual versa a informação;
b) fundamento da classificação, reclassificação ou
desclassificação de sigilo, observados os critérios
estabelecidos no artigo 31 deste decreto, bem como da
restrição de acesso à informação pessoal;

§ 2º - Na reavaliação a que se refere o "caput" deste artigo
deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo
e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da
divulgação da informação.
§ 3º - Na hipótese de redução do prazo de sigilo da
informação, o novo prazo de restrição manterá como termo
inicial a data da sua produção.
SEÇÃO III

c) indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou
dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme
limites previstos no artigo 31 deste decreto, bem como a
indicação do prazo mínimo de restrição de acesso à
informação pessoal;
d) identificação da autoridade que a classificou, reclassificou
ou desclassificou.

Da Proteção de Documentos, Dados e Informações Pessoais
Artigo 35 - O tratamento de documentos, dados e
informações pessoais deve ser feito de forma transparente e
com respeito à intimidade, vida privada, hoa e imagem das
pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

Parágrafo único - O prazo de restrição de acesso contar-se-á
da data da produção do documento, dado ou informação.

§ 1º - Os documentos, dados e informações pessoais, a que
se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, hoa
e imagem:

Artigo 33 - A classificação de sigilo de documentos, dados e
informações no âmbito da Administração Pública Estadual,
Direta e Indireta, a que se refere o inciso II do artigo 32 deste
decreto, é de competência das seguintes autoridades:

1. terão seu acesso restrito, independentemente de
classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos
a contar da sua data de produção, a agentes públicos
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem;

I - Governador do Estado;

2. poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por
terceiros diante de previsão legal ou consentimento
expresso da pessoa a que elas se referirem.

II - Vice-Governador do Estado;
III - Secretários de Estado e Procurador Geral do Estado.
§ 1º - É vedada a delegação da competência estabelecida
neste artigo.
§ 2º - A decisão da autoridade prevista no inciso III deste
artigo que classificar documentos, dados e informações nos
graus de sigilo reservado, secreto e ultrassecreto, deverá ser
ratificada pela Comissão Estadual de Acesso à Informação.”.
.
Artigo 34 - A classificação de documentos, dados e
informações será reavaliada pela autoridade classificadora
ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante
provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em
regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução
do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 31 deste
decreto.

§ 2º - Aquele que obtiver acesso às informações de que trata
este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.
§ 3º - O consentimento referido no item 2 do § 1º deste
artigo não será exigido quando as informações forem
necessárias:
1. à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa
estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e
exclusivamente para o tratamento médico;
2. à realização de estatísticas e pesquisas científicas de
evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo
vedada a identificação da pessoa a que as informações se
referirem;
3. ao cumprimento de ordem judicial;
4. à defesa de direitos humanos;

§ 1º - O regulamento a que se refere o "caput" deste artigo
deverá considerar as peculiaridades das informações
produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.

Cursos Completos para a Polícia Militar em:
www.estrategiaconcursos.com.br

5. à proteção do interesse público e geral preponderante.
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§ 4º - A restrição de acesso aos documentos, dados e
informações relativos à vida privada, hoa e imagem de
pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar
processo de apuração de irregularidades em que o titular das
informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas
para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

poderá ser realizado para outra finalidade se autorizado pelo
agente credenciado do respectivo órgão, entidade ou
instituição de origem.
SUBSEÇÃO I
Da Produção, do Registro, Expedição, Tramitação e Guarda

§ 5º - Os documentos, dados e informações identificados
como pessoais somente poderão ser fornecidos
pessoalmente, com a identificação do interessado.

Artigo 39 - A produção, manuseio, consulta, transmissão,
manutenção e guarda de documentos, dados e informações
sigilosos observarão medidas especiais de segurança.

SEÇÃO IV
Da Proteção e do Controle de Documentos, Dados e
Informações Sigilosos
Artigo 36 - É dever da Administração Pública Estadual
controlar o acesso e a divulgação de documentos, dados e
informações sigilosos sob a custódia de seus órgãos e
entidades, assegurando a sua proteção contra perda,
alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não
autorizados.
§ 1º - O acesso, a divulgação e o tratamento de documentos,
dados e informações classificados como sigilosos ficarão
restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e
que sejam devidamente credenciadas na forma dos artigos
62 a 65 deste decreto, sem prejuízo das atribuições dos
agentes públicos autorizados por lei.
§ 2º - O acesso aos documentos, dados e informações
classificados como sigilosos ou identificados como pessoais,
cria a obrigação para aquele que as obteve de resguardar
restrição de acesso.
Artigo 37 - As autoridades públicas adotarão as providências
necessárias para que o pessoal a elas subordinado
hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas
e procedimentos de segurança para tratamento de
documentos, dados e informações sigilosos e pessoais.
Parágrafo único - A pessoa física ou entidade privada que,
em razão de qualquer vínculo com o poder público executar
atividades de tratamento de documentos, dados e
informações sigilosos e pessoais adotará as providências
necessárias para que seus empregados, prepostos ou
representantes observem as medidas e procedimentos de
segurança das informações resultantes da aplicação deste
decreto.
Artigo 38 - O acesso a documentos, dados e informações
sigilosos, originários de outros órgãos ou instituições
privadas, custodiados para fins de instrução de
procedimento, processo administrativo ou judicial, somente
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Artigo 40 - Os documentos sigilosos em sua expedição e
tramitação obedecerão às seguintes prescrições:
I - deverão ser registrados no momento de sua produção,
prioritariamente em sistema informatizado de gestão
arquivística de documentos;
II - serão acondicionados em envelopes duplos;
III - no envelope externo não constará qualquer indicação do
grau de sigilo ou do teor do documento;
IV - o envelope interno será fechado, lacrado e expedido
mediante
relação
de
remessa,
que
indicará,
necessariamente, remetente, destinatário, número de
registro e o grau de sigilo do documento;
V - para os documentos sigilosos digitais deverão ser
observadas as prescrições referentes à criptografia.
Artigo 41 - A expedição, tramitação e entrega de documento
ultrassecreto e secreto, deverá ser efetuadas pessoalmente,
por agente público credenciado, sendo vedada a sua
postagem.
Parágrafo único - A comunicação de informação de natureza
ultrassecreta e secreta, de outra forma que não a prescrita
no "caput" deste artigo, só será permitida excepcionalmente
e em casos extremos, que requeiram tramitação e solução
imediatas, em atendimento ao princípio da oportunidade e
considerados os interesses da segurança da sociedade e do
Estado, utilizando-se o adequado meio de criptografia.
Artigo 42 - A expedição de documento reservado poderá ser
feita mediante serviço postal, com opção de registro,
mensageiro oficialmente designado, sistema de encomendas
ou, quando for o caso, mala diplomática.
Parágrafo único - A comunicação dos documentos de que
trata este artigo poderá ser feita por outros meios, desde
que sejam usados recursos de criptografia compatíveis com
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o grau de sigilo do documento, conforme previsto nos artigos
51 a 56 deste decreto.

§ 3º - As páginas serão numeradas seguidamente, devendo a
juntada ser precedida de termo próprio consignando o
número total de folhas acrescidas ao documento.

Artigo 43 - Cabe aos agentes públicos credenciados
responsáveis pelo recebimento de documentos sigilosos:

§ 4º - A marcação deverá ser necessariamente datada.

I - verificar a integridade na correspondência recebida e
registrar indícios de violação ou de qualquer irregularidade,
dando ciência do fato ao seu superior hierárquico e ao
destinatário, o qual informará imediatamente ao remetente;

Artigo 49 - A marcação em extratos de documentos, esboços,
desenhos, fotografias, imagens digitais, multimídia,
negativos, diapositivos, mapas, cartas e fotocartas
obedecerá ao prescrito no artigo 48 deste decreto.

II - proceder ao registro do documento e ao controle de sua
tramitação.

§ 1º - Em fotografias e reproduções de negativos sem
legenda, a indicação do grau de sigilo será no verso e nas
respectivas embalagens.

Artigo 44 - O envelope interno só será aberto pelo
destinatário, seu representante autorizado ou autoridade
competente hierarquicamente superior, observados os
requisitos do artigo 62 deste decreto.
Artigo 45 - O destinatário de documento sigiloso comunicará
imediatamente ao remetente qualquer indício de violação
ou adulteração do documento.
Artigo 46 - Os documentos, dados e informações sigilosos
serão mantidos em condições especiais de segurança, na
forma do regulamento interno de cada órgão ou entidade.
Parágrafo único - Para a guarda de documentos secretos e
ultrassecretos deverá ser utilizado cofre forte ou estrutura
que ofereça segurança equivalente ou superior.
Artigo 47 - Os agentes públicos responsáveis pela guarda ou
custódia de documentos sigilosos os transmitirão a seus
substitutos, devidamente conferidos, quando da passagem
ou transferência de responsabilidade.

§ 2º - Em filmes cinematográficos, negativos em rolos
contínuos e microfilmes, a categoria e o grau de sigilo serão
indicados nas imagens de abertura e de encerramento de
cada rolo, cuja embalagem será tecnicamente segura e
exibirá a classificação do conteúdo.
§ 3º - Os esboços, desenhos, fotografias, imagens digitais,
multimídia, negativos, diapositivos, mapas, cartas e
fotocartas de que trata esta seção, que não apresentem
condições para a indicação do grau de sigilo, serão
guardados em embalagens que exibam a classificação
correspondente à classificação do conteúdo.
Artigo 50 - A marcação da reclassificação e da
desclassificação de documentos, dados ou informações
sigilosos obedecerá às mesmas regras da marcação da
classificação.
Parágrafo único - Havendo mais de uma marcação,
prevalecerá a mais recente.
SUBSEÇÃO III

SUBSEÇÃO II
Da Marcação

Da Criptografia

Artigo 48 - O grau de sigilo será indicado em todas as páginas
do documento, nas capas e nas cópias, se houver, pelo
produtor do documento, dado ou informação, após
classificação, ou pelo agente classificador que juntar a ele
documento ou informação com alguma restrição de acesso.

Artigo 51 - Fica autorizado o uso de código, cifra ou sistema
de criptografia no âmbito da Administração Pública Estadual
e das instituições de caráter público para assegurar o sigilo
de documentos, dados e informações.

§ 1º - Os documentos, dados ou informações cujas partes
contenham diferentes níveis de restrição de acesso devem
receber diferentes marcações, mas no seu todo, será tratado
nos termos de seu grau de sigilo mais elevado.
§ 2º - A marcação será feita em local que não comprometa a
leitura e compreensão do conteúdo do documento e em
local que possibilite sua reprodução em eventuais cópias.
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Artigo 52 - Para circularem fora de área ou instalação
sigilosa, os documentos, dados e informações sigilosos,
produzidos em suporte magnético ou óptico, deverão
necessariamente estar criptografados.
Artigo 53 - A aquisição e uso de aplicativos de criptografia no
âmbito da Administração Pública Estadual sujeitar-se-ão às
normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade da Gestão
Pública - CQGP.
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Parágrafo único - Os programas, aplicativos, sistemas e
equipamentos de criptografia são considerados sigilosos e
deverão, antecipadamente, ser submetidos à certificação de
conformidade.
Artigo 54 - Aplicam-se aos programas, aplicativos, sistemas e
equipamentos de criptografia todas as medidas de
segurança previstas neste decreto para os documentos,
dados e informações sigilosos e também os seguintes
procedimentos:

dados desde que possuam sistemas de proteção e segurança
adequados, nos termos das normas gerais baixadas pelo
Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP.
Artigo 56 - Cabe ao órgão responsável pela criptografia de
documentos, dados e informações sigilosos providenciar a
sua descriptação após a sua desclassificação.
SUBSEÇÃO IV
Da Preservação e Eliminação

I - realização de vistorias periódicas, com a finalidade de
assegurar uma perfeita execução das operações
criptográficas;

III - escolha de sistemas criptográficos adequados a cada
destinatário, quando necessário;

Artigo 57 - Aplicam-se aos documentos, dados e informações
sigilosos os prazos de guarda estabelecidos na Tabela de
Temporalidade de Documentos das Atividades-Meio,
oficializada pelo Decreto nº 48.898, de 27 de agosto de
2004 , e nas Tabelas de Temporalidade de Documentos
das Atividades-Fim, oficializadas pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, ressalvado o disposto no
artigo 59 deste decreto.

IV - comunicação, ao superior hierárquico ou à autoridade
competente, de qualquer anormalidade relativa ao sigilo, à
inviolabilidade, à integridade, à autenticidade, à legitimidade
e à disponibilidade de documentos, dados e informações
sigilosos criptografados;

Artigo 58 - Os documentos, dados e informações sigilosos
considerados de guarda permanente, nos termos dos
Decretos nº 48.897 e nº 48.898, ambos de 27 de agosto
de 2004 , somente poderão ser recolhidos à Unidade do
Arquivo Público do Estado após a sua desclassificação.

V - identificação e registro de indícios de violação ou
interceptação ou de irregularidades na transmissão ou
recebimento de documentos, dados e informações
criptografados.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste
artigo, os documentos de guarda permanente de órgãos ou
entidades extintos ou que cessaram suas atividades, em
conformidade com o artigo 7, § 2º, da Lei federal nº 8.159,
de 8 de janeiro de 1991, e com o artigo 1º, § 2º, do Decreto
nº 48.897, de 27 de agosto de 2004.

II - elaboração de inventários completos e atualizados do
material de criptografia existente;

§ 1º - A autoridade máxima do órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual responsável pela custódia de
documentos, dados e informações sigilosos e detentor de
material criptográfico designará um agente público
responsável pela segurança criptográfica, devidamente
credenciado, que deverá observar os procedimentos
previstos no "caput" deste artigo.
§ 2º - O agente público referido no § 1º deste artigo deverá
providenciar as condições de segurança necessárias ao
resguardo do sigilo de documentos, dados e informações
durante sua produção, tramitação e guarda, em suporte
magnético ou óptico, bem como a segurança dos
equipamentos e sistemas utilizados.
§ 3º - As cópias de segurança de documentos, dados e
informações sigilosos deverão ser criptografados,
observadas as disposições dos §§ 1º e 2º deste artigo.
Artigo 55 - Os equipamentos e sistemas utilizados para a
produção e guarda de documentos, dados e informações
sigilosos poderão estar ligados a redes de comunicação de
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Artigo 59 - Decorridos os prazos previstos nas tabelas de
temporalidade de documentos, os documentos, dados e
informações sigilosos de guarda temporária somente
poderão ser eliminados após 1 (um) ano, a contar da data de
sua desclassificação, a fim de garantir o pleno acesso às
informações neles contidas.
Artigo 60 - A eliminação de documentos dados ou
informações sigilosos em suporte magnético ou ótico que
não possuam valor permanente deve ser feita, por método
que sobrescreva as informações armazenadas, após sua
desclassificação.
Parágrafo único - Se não estiver ao alcance do órgão a
eliminação que se refere o "caput" deste artigo, deverá ser
providenciada a destruição física dos dispositivos de
armazenamento.
SUBSEÇÃO V
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Da Publicidade de Atos Administrativos
Artigo 61 - A publicação de atos administrativos referentes a
documentos, dados e informações sigilosos poderá ser
efetuada mediante extratos, com autorização da autoridade
classificadora ou hierarquicamente superior.
§ 1º - Os extratos referidos no "caput" deste artigo limitarse-ão ao seu respectivo número, ao ano de edição e à sua
ementa, redigidos por agente público credenciado, de modo
a não comprometer o sigilo.
§ 2º - A publicação de atos administrativos que trate de
documentos, dados e informações sigilosos para sua
divulgação ou execução dependerá de autorização da
autoridade classificadora ou autoridade competente
hierarquicamente superior.
SUBSEÇÃO VI
Da Credencial de Segurança
Artigo 62 - O credenciamento e a necessidade de conhecer
são condições indispensáveis para que o agente público
estadual no efetivo exercício de cargo, função, emprego ou
atividade tenha acesso a documentos, dados e informações
sigilosos equivalentes ou inferiores ao de sua credencial de
segurança.
Artigo 63 - As credenciais de segurança referentes aos graus
de sigilo previstos no artigo 31 deste decreto, serão
classificadas nos graus de sigilo ultrassecreta, secreta ou
reservada.
Artigo 64 - A credencial de segurança referente à informação
pessoal, prevista no artigo 35 deste decreto, será
identificada como personalíssima.
Artigo 65 - A emissão da credencial de segurança compete às
autoridades máximas de órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, podendo ser objeto de
delegação.
§ 1º - A credencial de segurança será concedida mediante
termo de compromisso de preservação de sigilo, pelo qual os
agentes públicos responsabilizam-se por não revelarem ou
divulgarem documentos, dados ou informações sigilosos dos
quais tiverem conhecimento direta ou indiretamente no
exercício de cargo, função ou emprego público.

§ 3º - A validade da credencial de segurança poderá ser
limitada no tempo e no espaço.
§ 4º - O compromisso referido no "caput" deste artigo
persistirá enquanto durar o sigilo dos documentos a que
tiveram acesso.
SUBSEÇÃO VII
Da Reprodução e Autenticação
Artigo 66 - Os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC dos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual
fornecerão, desde que haja autorização expressa das
autoridades
classificadoras
ou
das
autoridades
hierarquicamente superiores, reprodução total ou parcial de
documentos, dados e informações sigilosos.
§ 1º - A reprodução do todo ou de parte de documentos,
dados e informações sigilosos terá o mesmo grau de sigilo
dos documentos, dados e informações originais.
§ 2º - A reprodução e autenticação de cópias de documentos,
dados e informações sigilosos serão realizadas por agentes
públicos credenciados.
§ 3º - Serão fornecidas certidões de documentos sigilosos
que não puderem ser reproduzidos integralmente, em razão
das restrições legais ou do seu estado de conservação.
§ 4º - A reprodução de documentos, dados e informações
pessoais que possam comprometer a intimidade, a vida
privada, a hoa ou a imagem de terceiros poderá ocorrer
desde que haja autorização nos termos item 2 do § 1º do
artigo 35 deste decreto.
Artigo 67 - O responsável pela preparação ou reprodução de
documentos sigilosos deverá providenciar a eliminação de
provas ou qualquer outro recurso, que possam dar origem à
cópia não autorizada do todo ou parte.
Artigo 68 - Sempre que a preparação, impressão ou, se for o
caso, reprodução de documentos, dados e informações
sigilosos forem efetuadas em tipografias, impressoras,
oficinas gráficas, ou similares, essa operação deverá ser
acompanhada por agente público credenciado, que será
responsável pela garantia do sigilo durante a confecção do
documento.
SUBSEÇÃO VIII

§ 2º - Para a concessão de credencial de segurança serão
avaliados, por meio de investigação, os requisitos
profissionais, funcionais e pessoais dos propostos.
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Da Gestão de Contratos
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Artigo 69 - O contrato cuja execução implique o acesso por
parte da contratada a documentos, dados ou informações
sigilosos, obedecerá aos seguintes requisitos:

V - impor sigilo a documento, dado e informação para obter
proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de
ato ilegal cometido por si ou por outrem;

I - assinatura de termo de compromisso de manutenção de
sigilo;

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente
documento, dado ou informação sigilosos para beneficiar a
si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros;

II - o contrato conterá cláusulas prevendo:
a) obrigação de o contratado manter o sigilo relativo ao
objeto contratado, bem como à sua execução;

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por
parte de agentes do Estado.

b) obrigação de o contratado adotar as medidas de
segurança adequadas, no âmbito de suas atividades, para a
manutenção do sigilo de documentos, dados e informações
aos quais teve acesso;

§ 1º - Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, as condutas descritas no "caput"
deste artigo serão apuradas e punidas na forma da legislação
em vigor.

c) identificação, para fins de concessão de credencial de
segurança, das pessoas que, em nome da contratada, terão
acesso a documentos, dados e informações sigilosos.

§ 2º - Pelas condutas descritas no "caput" deste artigo,
poderá o agente público responder, também, por
improbidade administrativa, conforme o disposto na Lei
federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Artigo 70 - Os órgãos contratantes da Administração Pública
Estadual fiscalizarão o cumprimento das medidas
necessárias à proteção dos documentos, dados e
informações de natureza sigilosa transferidos aos
contratados ou decorrentes da execução do contrato.

Artigo 72 - O agente público que tiver acesso a documentos,
dados ou informações sigilosos, nos termos deste decreto, é
responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito às
sanções administrativas, civis e penais previstas na
legislação, em caso de eventual divulgação não autorizada.

CAPÍTULO V
Das Responsabilidades
Artigo 71 - Constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade do agente público:
I - recusar-se a fornecer documentos, dados e informações
requeridas nos termos deste decreto, retardar
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou
imprecisa;
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir,
inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou
parcialmente, documento, dado ou informação que se
encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou
conhecimento em razão do exercício das atribuições de
cargo, emprego ou função pública;
III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de
acesso a documento, dado e informação;
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir
acesso indevido ao documento, dado e informação sigilosos
ou pessoal;
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Artigo 73 - Os agentes responsáveis pela custódia de
documentos e informações sigilosos sujeitam-se às normas
referentes ao sigilo profissional, em razão do ofício, e ao seu
código de ética específico, sem prejuízo das sanções legais.
Artigo 74 - A pessoa física ou entidade privada que detiver
documentos, dados e informações em virtude de vínculo de
qualquer natureza com o poder público e deixar de observar
o disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, e neste decreto estará sujeita às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - rescisão do vínculo com o poder público;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública
Estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública Estadual, até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
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§ 1º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias.
§ 2º - A reabilitação referida no inciso V deste artigo será
autorizada somente quando o interessado efetivar o
ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos
resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso IV.
§ 3º - A aplicação da sanção prevista no inciso V deste artigo
é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão
ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista.
Artigo 75 - Os órgãos e entidades estaduais respondem
diretamente pelos danos causados em decorrência da
divulgação não autorizada ou utilização indevida de
documentos, dados e informações sigilosos ou pessoais,
cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos
de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de
regresso.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à pessoa
física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de
qualquer natureza com órgãos ou entidades estaduais, tenha
acesso a documento, dado ou informação sigilosos ou
pessoal e a submeta a tratamento indevido.

II - promover treinamento de agentes públicos no que se
refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à
transparência na Administração Pública Estadual;
III - formular e implementar política de segurança da
informação, em consonância com as diretrizes da política
estadual de arquivos e gestão de documentos;
IV - propor e promover a regulamentação do
credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas,
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual para
tratamento de informações sigilosas e pessoais.
Artigo 79 – A Ouvidoria Geral do Estado, será responsável
pela fiscalização da aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, e deste decreto no âmbito da
Administração Pública Estadual, sem prejuízo da atuação dos
órgãos de controle interno.”. .
Artigo 80 - Este decreto e suas disposições transitórias
entram em vigor na data de sua publicação.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1º - Fica instituído Grupo Técnico, junto ao Comitê de
Qualidade da Gestão Pública - CQGP, visando a promover os
estudos necessários à criação, composição, organização e
funcionamento da Comissão Estadual de Acesso à
Informação.

CAPÍTULO VI

Parágrafo único - O Presidente do Comitê de Qualidade da
Gestão Pública designará, no prazo de 30 (trinta) dias, os
membros integrantes do Grupo Técnico.

Artigo 76 - O tratamento de documento, dado ou informação
sigilosos resultante de tratados, acordos ou atos
internacionais atenderá às normas e recomendações
constantes desses instrumentos.

Artigo 2º - Os órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual deverão proceder à reavaliação dos documentos,
dados e informações classificados como ultrassecretos e
secretos no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do
termo inicial de vigência da Lei federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

Disposições Finais

Artigo 77 - Aplica-se, no que couber, a Lei federal nº 9.507,
de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de
pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de
dados de entidades governamentais ou de caráter público.
Artigo 78 – Cabe à Secretaria de Governo:”; .
I - realizar campanha de abrangência estadual de fomento à
cultura da transparência na Administração Pública Estadual
e conscientização do direito fundamental de acesso à
informação;
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§ 1º - A restrição de acesso a documentos, dados e
informações, em razão da reavaliação prevista no "caput"
deste artigo, deverá observar os prazos e condições
previstos na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de
2011.
§ 2º - No âmbito da administração pública estadual, a
reavaliação prevista no "caput" deste artigo poderá ser
revista, a qualquer tempo, pela Comissão Estadual de Acesso
à Informação, observados os termos da Lei federal nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, e deste decreto.
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§ 3º - Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação
previsto no "caput" deste artigo, será mantida a classificação
dos documentos, dados e informações nos termos da
legislação precedente.
§ 4º - Os documentos, dados e informações classificados
como secretos e ultrassecretos não reavaliados no prazo
previsto no "caput" deste artigo serão considerados,
automaticamente, de acesso público.
Artigo 3º - No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da vigência
deste decreto, a autoridade máxima de cada órgão ou
entidade da Administração Pública Estadual designará
subordinado para, no âmbito do respectivo órgão ou
entidade, exercer as seguintes atribuições:
I - planejar e propor, no prazo de 90 (noventa) dias, os
recursos organizacionais, materiais e humanos, bem como as
demais providências necessárias à instalação e
funcionamento dos Serviços de Informações ao Cidadão SIC, a que se refere o artigo 7º deste decreto;
II - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso
a documentos, dados ou informações, de forma eficiente e
adequada aos objetivos da Lei federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e deste decreto;
III - orientar e monitorar a implementação do disposto na Lei
federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e neste
decreto, e apresentar relatórios periódicos sobre o seu
cumprimento;
IV - recomendar as medidas indispensáveis à implementação
e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos
necessários ao correto cumprimento do disposto neste
decreto;
V - promover a capacitação, o aperfeiçoamento e a
atualização de pessoal que desempenhe atividades
inerentes à salvaguarda de documentos, dados e
informações sigilosos e pessoais.
Artigo 4º - As Comissões de Avaliação de Documentos e
Acesso - CADA deverão apresentar à autoridade máxima do
órgão ou entidade, plano e cronograma de trabalho, no
prazo de 30 (trinta) dias, para o cumprimento das atribuições
previstas no artigo 6º, incisos I e II, e artigo 32, inciso I, deste
decreto.
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