
 

 

 

 

Ato Normativo DPG nº 23, de 06 de outubro de 2009 (consolidado) 

Institui Comissão Técnica e regulamenta a 

avaliação periódica e a avaliação especial dos 

servidores públicos da Defensoria Pública do 

Estado, em observância ao disposto na Lei 

Complementar Estadual nº 1.050, de 24 de junho 

de 2008. 

  

Considerando a necessidade de instituição de sistema de avaliação especial dos servidores em 

estágio probatório empossados há 6 (seis) meses, bem como dos servidores futuramente 

empossados; 

Considerando que os servidores comissionados devem ser avaliados periodicamente; 

Considerando que a Comissão Técnica da Defensoria Pública do Estado deve participar 

ativamente da avaliação especial e da avaliação periódica; 

Considerando a necessidade de regulamentar a avaliação especial e a avaliação periódica, 

envolvendo os Superiores imediatos, o Departamento de Recursos Humanos da 

Coordenadoria Geral de Administração e a Comissão Técnica da Defensoria Pública do 

Estado; 

A Defensora Pública-Geral do Estado, com fundamento no artigo 19, I, da Lei Complementar nº 

988/06, artigo 7º e seguintes, da Lei Complementar nº 1.050/08, e artigo 24 e seguintes, da 

Deliberação CSDP nº 111/09, define: 

CAPÍTULO I – DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO 

Artigo 1º - A Comissão Técnica é órgão responsável pelo acompanhamento do estágio 

probatório dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da Defensoria Pública nas 

avaliações especiais, e pelo acompanhamento dos servidores públicos estáveis e servidores 

públicos comissionados da Defensoria Pública nas avaliações periódicas. 

Artigo 2º - A Comissão Técnica será composta por Defensores Públicos e servidores 

designados por Ato do Defensor Público-Geral, que também designará o responsável pela 

coordenação dos trabalhos. 

Artigo 3º - A Comissão Técnica se reunirá, ao menos, a cada três meses, mediante 

convocação do Coordenador, para executar a avaliação conjunta dos servidores públicos da 

Defensoria Pública. 

Artigo 4º - Os expedientes avaliatórios serão autuados e distribuídos a um relator, que 

observará os prazos e procedimentos avaliatórios. 

Artigo 5º - A Comissão Técnica compartilhará a sede, a secretaria e o setor de protocolo da 

Coordenadoria Geral de Administração. 



 CAPÍTULO II – DA AVALIAÇÃO ESPECIAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E DA AVALIAÇÃO 

PERIÓDICA DE DESEMPENHO 

Artigo 6º - A avaliação especial em estágio probatório dos servidores públicos titulares de 

cargos efetivos da Defensoria Pública e a avaliação periódica dos servidores públicos estáveis 

e servidores públicos comissionados da Defensoria Pública serão regulamentadas pelas 

seções seguintes. 

Seção I 

AVALIAÇÃO ESPECIAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Artigo 7º - É obrigatória a apresentação à Coordenadoria Regional de relatório semestral de 

avaliação pelos servidores em estágio probatório até o décimo dia útil do mês posterior ao 

semestre avaliado, durante os cinco primeiros semestres de estágio probatório, consoante 

modelo do anexo. 

Artigo 8º - Caberá aos Defensores Públicos Coordenadores Regionais a remessa das planilhas 

de avaliação semestral ao diretor do Departamento de Recursos Humanos da Coordenadoria 

Geral de Administração, nos moldes estabelecidos no artigo 25 da Deliberação CSDP nº 

111/09. 

§ 1º - No caso de servidor vinculado a órgão auxiliar, Administração Superior e Núcleo 

Especializado, a remessa das planilhas de avaliação semestral será de incumbência do 

Defensor Público responsável pela gestão de pessoal do órgão, que receberá os relatórios 

previstos no artigo 7º. 

§ 2º - Durante o estágio probatório dos servidores avaliandos serão encaminhadas 5 (cinco) 

planilhas de avaliação semestral, sendo a primeira no prazo de 20 (vinte) dias posteriores ao 

primeiro semestre de exercício do funcionário avaliando e as demais, sucessivamente, no 

mesmo período dos semestres consecutivos. 

§ 3º - Caberá aos Defensores Públicos Coordenadores a remessa ao diretor do Departamento 

de Recursos Humanos da planilha de avaliação de funcionário removido, observado o prazo 

referido no § 2º deste artigo 8º, mesmo que o período de vinculação do funcionário avaliando 

seja inferior a 6 (seis) meses. 

§ 4º - As planilhas de avaliação semestral serão encaminhadas com os documentos referidos 

nos artigos 9º e 10, além de outros documentos que os Defensores Públicos Coordenadores 

julguem convenientes, e conterão a ciência dos servidores avaliandos mediante aposição de 

firma nos documentos ou certidão de que o funcionário avaliando se negou a assiná-los. 

Artigo 9º - As planilhas de avaliação semestral serão embasadas em fatos narrados de forma 

minudente e comprovados documentalmente. 

Parágrafo único - As planilhas de avaliação semestral fundar-se-ão na indicação objetiva das 

atribuições desenvolvidas, no quantitativo de atos realizados e nos relatórios semestrais de 

avaliação elaborados pelo funcionário avaliando sobre o próprio desempenho, além de outros 

documentos pertinentes. 

Artigo 10 - Recebida a planilha de avaliação semestral e demais documentos, caberá ao diretor 

do Departamento de Recursos Humanos prestar informações sobre assiduidade dos 

avaliandos, efetuar análise sobre as manifestações dos relatórios e propor medidas, quando 

cabíveis, remetendo os documentos autuados à secretaria da Comissão Técnica. 



Artigo 11 - A Comissão Técnica examinará os relatórios semestrais e demais documentos, 

acompanhando a evolução funcional dos servidores em estágio probatório, e poderá optar 

pelas seguintes soluções, dentre outras medidas previstas na Deliberação CSDP 111/2009: 

a) Devolução dos relatórios semestrais para diligências suplementares; 

b) Solicitação de informações sobre sanções disciplinares à Corregedoria-Geral da Defensoria 

Pública do Estado; 

c) Sugerir aos órgãos administrativos medidas de adaptação dos servidores ao ambiente de 

trabalho; 

d) Orientar o servidor no desempenho de suas atribuições; 

e) Verificar o grau de adaptação ao cargo e propor programas de treinamento e capacitação; 

f) Sugerir alteração das atribuições do servidor avaliando; 

g) Determinar orientação, readaptação, submissão a treinamentos, capacitações obrigatórias e 

a alteração de atribuições, nas hipóteses do § 3º do artigo 25 da Deliberação CSDP 111/2009; 

h) Sugerir a reclassificação do servidor avaliando, remetendo os autos à Defensoria Pública-

Geral do Estado, com recomendação de envio ao Conselho Superior da Defensoria Pública 

quando a medida implicar alteração de município de classificação; 

i) Propor a confirmação ou a exoneração do servidor avaliando ao Defensor Público-Geral do 

Estado. 

Artigo 12 - Decorridos 30 (trinta) meses do período de estágio probatório, a Coordenadoria 

Geral de Administração, por intermédio do responsável pela área de Recursos Humanos, 

encaminhará à Comissão Técnica, 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. 

  

Artigo 13 - Na hipótese do Diretor do Departamento de Recursos Humanos opinar pela 

exoneração do funcionário avaliando será observado o procedimento administrativo previsto 

nos artigos 14 a 19 deste Ato. 

Artigo 14 - O funcionário avaliando interessado será desde logo intimado pessoalmente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, indicar as provas que pretenda produzir e o objeto da prova. 

§ 1º - Se o funcionário avaliando não for encontrado em seu local de trabalho, durante o horário 

de expediente, ou se furtar à intimação, será intimado por aviso publicado no Diário Oficial, em 

que conste seu nome e o número do processo. 

§ 2º - A secretaria do Grupo Técnico deverá certificar nos autos a impossibilidade de intimação 

do funcionário avaliando. 

§ 3º - O mandado de intimação deverá estar acompanhado das principais peças do processo. 

Artigo 15 – Findo o prazo a que se refere o art. 14, o Relator deverá decidir pela produção de 

provas, indeferindo, motivadamente, as que julgar impertinentes ou que tenham intuito 

meramente protelatório. 

Artigo 16 – A produção das provas ficará a cargo do servidor avaliando requerente, que se 

responsabilizará pela condução de eventuais testemunhas que indicar. 

§ 1º - Havendo testemunhas, estas serão ouvidas em sessão do Grupo Técnico, na presença 

do servidor avaliando interessado, que poderá formular perguntas, após o Relator e os demais 

membros do Grupo Técnico, lavrando-se ata. 

§ 2º - Na sessão produzir-se-á a instrução, sendo ouvidas, pela ordem, as testemunhas 

arroladas pelo Relator e pelo servidor avaliando interessado. 



§ 3º - Havendo outras provas a produzir, o Relator deverá estabelecer o prazo para sua 

realização anterior à data da sessão do Grupo Técnico. 

Artigo 17 - Concluída a coleta das provas, na mesma sessão, o servidor avaliando será 

interrogado, e apresentará alegações finais por escrito ou verbalmente. 

Artigo 18 – O Relator deverá apresentar seu voto na sessão do Grupo Técnico subseqüente e 

o processo será imediatamente votado. 

§ 1º - No caso de ter sido proposta a exoneração, a Comissão Técnica decidirá pelo voto da 

maioria absoluta de seus membros. 

§ 2º - A Comissão Técnica encaminhará ao Defensor Público-Geral do Estado, para decisão 

final, proposta de confirmação ou de exoneração do servidor. 

Artigo 19 - Decidindo o Defensor Público-Geral do Estado pela não-confirmação, o servidor 

avaliando será intimado pessoalmente da decisão, sendo de imediato expedido o ato de 

exoneração e afastado do exercício de suas funções. 

Parágrafo único - Os atos de confirmação ou de exoneração deverão ser publicados pela 

autoridade competente até o penúltimo dia do estágio probatório. 

Seção II 

AVALIAÇÃO PERÍODICA DE DESEMPENHO 

Art. 20 – Todos os servidores da Defensoria Pública do Estado estarão sujeitos à avaliação 

periódica de desempenho anual regulamentada pelo presente Ato. (Redação dada pelo Ato 

Normativo DPG nº 61, de 17 de maio de 2012) 

Artigo 21 - Aplica-se à avaliação periódica de desempenho o sistema de avaliação do estágio 

probatório previsto nos artigos 7º a 19 deste Ato, naquilo que couber. 

  

 

Art. 22 – A avaliação de desempenho será aplicada anualmente no período de 01 a 31 de 

outubro pelo Departamento de Recursos Humanos, englobando o período de 1º de setembro 

do ano anterior até o dia 31 de outubro do ano corrente. 

Parágrafo único – A avaliação será iniciada por meio da instauração de expediente próprio a 

ser encaminhado pelo Departamento de Recursos Humanos ao respectivo avaliador, a quem 

caberá o preenchimento do formulário constante no Anexo I deste Ato. (Redação dada pelo Ato 

Normativo DPG nº 96, de 11 de setembro de 2014) 

Art. 23 - O servidor deverá obrigatoriamente ser submetido à avaliação de desempenho parcial, 

correspondente a período trabalhado inferior a um ano, sempre que: 

I – for removido ou afastado; 

II – houver alteração do avaliador. 

§1º - O servidor deverá adotar as providências necessárias à realização da avaliação de 

desempenho parcial de que trata o caput deste artigo, observado o procedimento previsto no 

art. 27, deste Ato. 

§2º - O servidor deverá enviar ao Departamento de Recursos Humanos avaliação de 



desempenho parcial no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da sua remoção ou 

afastamento, ou da data de mudança do avaliador. 

§3º - A nota da Avaliação de Desempenho parcial será realizada nos termos dos art. 25 a 27 do 

presente ato. 

§4º - O Departamento de Recursos Humanos computará a média final entre as avaliações de 

desempenho parciais realizadas ao longo de um ano, considerando-se o peso de cada 

conforme a proporção do ano abrangida, a qual será considerada como a avaliação anual de 

desempenho. 

(Redação dada pelo Ato Normativo DPG nº 96, de 11 de setembro de 2014)  

  

Art. 24 – São avaliadores: 

I – os Defensores Públicos Coordenadores das Unidades; 

II – os Coordenadores dos Órgãos da Administração Superior; 

III – os Diretores de Departamento. 

Parágrafo único – À Comissão Técnica de Avaliação caberá analisar eventuais questões que 

surjam no processo de realização da Avaliação de Desempenho até a publicação das médias 

finais. 

(Redação dada pelo Ato Normativo DPG nº 96, de 11 de setembro de 2014) 

Art. 25 – A avaliação de desempenho consistirá na atribuição de notas variáveis de 0 (zero) a 

100 (cem) para os critérios previstos no art. 23 da Deliberação CSDP nº 111, de 09 de janeiro 

de 2.009. 

§1º - A nota final de cada critério corresponderá à nota média dos comportamentos que o 

integram. 

§2º - A nota final da Avaliação de Desempenho corresponderá à média das notas de cada um 

de seus critérios. 

(Redação dada pelo Ato Normativo DPG nº 96, de 11 de setembro de 2014) 

Art. 26 - Cada um dos critérios será dividido nos seguintes comportamentos: 

I – assiduidade: chega pontualmente ao trabalho; sai do trabalho no horário previsto; cumpre 

com o horário de uma hora de almoço; as faltas do servidor são justificadas; 

II – disciplina: cumpre com suas obrigações; presta contas aos superiores a respeito de suas 

atividades; respeita a hierarquia funcional; o servidor é pontual na realização das tarefas que 

lhe são atribuídas; o servidor age com urbanidade; 

III - capacidade de iniciativa: procura as pessoas envolvidas em uma situação para entender 

suas perspectivas; identifica o que precisa ser feito e age antes de ser solicitado ou antes que 

a situação exija a ação; age de forma flexível, adaptando-se às diferentes situações de trabalho 

para melhor desempenho da equipe;propõe idéias aplicáveis para o aperfeiçoamento dos 

processo de trabalho e/ou serviços; propõe alternativas que contribuem para a solução de 

problemas que surgem ao desenvolver suas atividades; assume postura positiva frente ás 

mudanças que forem necessárias; 

IV – produtividade: comunica-se de forma clara, objetiva e oportuna; atua de forma participativa 

e colaborativa no desenvolvimento dos trabalhos propostos; atinge efetivamente os objetivos e 

metas estabelecidos; executa o trabalho com qualidade; checa a exatidão de seu trabalho; 

planeja o trabalho para executar suas atividades de forma eficiente; age de forma integrada 



com a equipe de trabalho; lida de forma eficiente com os desafios e situações inesperadas de 

forma eficiente ante situações inesperadas, evitando interrupção dos trabalhos; 

V – responsabilidade: mantém atualizados, disponíveis e acessíveis os dados e informações 

referentes ao trabalho que executa, de modo a garantir a continuidade das atividades; 

compartilha conhecimentos e experiências, possibilitando o desenvolvimento da equipe; busca 

conhecer a legislação pertinente à sua área de atuação; evita desperdícios de materiais, 

adotando o padrão de economia da instituição e zelando pela guarda e boa aplicação dos bens 

e recursos que lhe foram confiados; mantém limpo e em prefeita ordem o local de trabalho. 

§1º - Caberá ao avaliador analisar objetivamente a frequência com que o servidor avaliando 

apresenta os comportamentos analisados, atribuindo-lhes as notas correspondentes, nos 

seguintes termos: 0 (zero), nunca; 25 (vinte e cinco), quase nunca; 50 (cinquenta), às vezes; 75 

(setenta e cinco), quase sempre; 100 (cem), sempre. 

§2º - Para a avaliação de que trata o §1º deste artigo, os comportamentos deverão ser 

analisados à luz dos artigos 8º a 12 da Deliberação CSDP nº 111, de 09 de janeiro de 2.009, 

observado o cargo do servidor avaliado. 

§3º - No critério “assiduidade”, os comportamentos serão avaliados individualmente 

considerando-se os seguintes números para faltas, atrasos ou saídas antecipadas: sempre, 

quando apresentar zero ocorrência; quase sempre, quando apresentar até seis ocorrências; às 

vezes, quando apresentar até dez ocorrências; quase nunca, quando apresentar até dezenove 

ocorrências; nunca, quando apresentar acima de vinte ocorrências. 

§4º - O avaliador deverá apresentar a respectiva justificativa do conceito atribuído para cada 

comportamento integrante do critério. 

(Redação dada pelo Ato Normativo DPG nº 96, de 11 de setembro de 2014) 

Art. 27 - O avaliador deverá realizar a avaliação de desempenho até o dia 31 de outubro de 

cada ano. 

§1º - O avaliador dará ciência ao servidor do resultado da Avaliação de Desempenho. 

§2º - A contar da data em que tomar ciência de sua Avaliação de Desempenho, o servidor 

avaliando poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, interpor recurso administrativo endereçado 

à Comissão Técnica, o qual deverá ser instruído: 

I – com as razões do servidor público para a mudança do conceito que lhe foi atribuído em 

cada comportamento; 

II – com cópia dos documentos que comprovem suas alegações. 

§3º - O avaliador poderá exercer juízo de retratação, caso entenda fundado o recurso 

administrativo. 

§4º - O avaliador encaminhará, até o dia 10 de novembro de cada ano, a Avaliação de 

Desempenho, juntamente com eventual recurso administrativo do servidor público avaliado, 

para a Comissão Técnica. 

§5º - A Comissão Técnica decidirá sobre os recursos no prazo de 15 (quinze) dias. 

§6º - Caso não seja enviada a Avaliação de Desempenho no prazo estabelecido neste Ato, 

será designado pelo respectivo Subdefensor Público-Geral novo avaliador dentre os 

Defensores Públicos lotados na Unidade de classificação do servidor público avaliado, que 

deverá efetuar a avaliação no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o procedimento previsto 

neste Ato. 

(Redação dada pelo Ato Normativo DPG nº 96, de 11 de setembro de 2014) 



Art. 28 - O Departamento de Recursos Humanos fará a composição da nota final e a publicará 

no Diário Oficial do Estado até o dia 30 de novembro de cada ano. 

Parágrafo único – O servidor avaliado poderá apresentar perante o Departamento de Recursos 

Humanos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação, recurso 

impugnando sua média final, com a finalidade exclusiva de reparar erro material no cômputo ou 

na publicação da média final da avaliação de desempenho. 

(Redação dada pelo Ato Normativo DPG nº 96, de 11 de setembro de 2014) 

Art. 29 – Os casos omissos serão decididos pela Comissão Técnica da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo. (Redação dada pelo Ato Normativo DPG nº 96, de 11 de setembro de 

2014) 

 Seção III 

DA PROMOÇÃO 

Artigo 30 – O processo de promoção inicia-se com a comprovação dos requisitos de que trata o 

art. 38 da Deliberação CSDP nº 111/2009, pelo interessado. 

(Acrescentado pelo Ato Normativo DPG nº 77, de 24 de junho de 2013) 

Artigo 31 - São requisitos para fins de promoção: 

I - contar, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício em um mesmo cargo pertencente às 

classes identificadas no artigo 20 da lei complementar 1050/2008; 

II - ter recebido nota igual ou superior à média dos ocupantes do mesmo padrão em sua classe 

nas 3 (três) últimas avaliações de desempenho; 

III - ser aprovado em Avaliação Teórica de Competências, aplicada pela Coordenadoria Geral 

da Administração, através Departamento de Recursos Humanos. 

IV – comprovar possuir diploma de graduação em curso de nível superior relativo à sua área de 

atuação, para os integrantes da classe de Oficial de Defensoria Pública e de pós-graduação 

"stricto" ou "lato sensu", mestrado ou doutorado relativo à sua área de atuação, para os 

integrantes da classe de Agente de Defensoria Pública, conforme disposto na Portaria CGA 

01/2012. 

§1º - As avaliações de que trata o inciso II terão a contagem do trio reiniciada sempre que uma 

das avaliações se der em média inferior a dos ocupantes do mesmo padrão em sua classe 

num ano determinado, exceto se a média das últimas 3 (três) avaliações for igual ou superior à 

média geral das avaliações do triênio de referência. 

§ 2º - A média geral das avaliações do triênio corresponderá à soma média anual das 

avaliações daquele período dividida por três. 

§3º - A certidão de aprovação na Avaliação Teórica de Competências, terá validade de 3 (três) 

anos, a partir da data da publicação do resultado final. 

(Acrescentado pelo Ato Normativo DPG nº 77, de 24 de junho de 2013)  



Artigo 32 – Os documentos que comprovam os requisitos para fins de promoção poderão ser 

protocolados no Departamento de Recursos Humanos entre os dias 01/02 e 15/02 ou 01/09 a 

15/09, de cada ano. 

Parágrafo Único – Os efeitos da promoção ocorrerão a partir de 01/01 de cada ano para o 

primeiro período, e a partir de 01/08 de cada ano para o segundo período. (Acrescentado pelo 

Ato Normativo DPG nº 77, de 24 de junho de 2013) 

  

CAPÍTULO III - DISPOSIÇÃO FINAL 

Artigo 33 – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01º 

de outubro de 2009, revogando-se as disposições contrárias. 

  

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

Artigo 1º – Os relatórios de estágio probatório dos servidores com mais de um ano de exercício 

serão aproveitados como avaliação de desempenho, no limite de 04 (quatro) relatórios, sendo 

necessário, para tanto, a manifestação dos avaliadores de que trata o artigo 24, convertendo 

seus apontamentos em nota de 0 a 100, conforme os critérios mencionados no artigo 22, 

ambos do presente Ato. (Redação dada pelo Ato Normativo DPG nº 77, de 24 de junho de 

2013) 

Artigo 2º - Os servidores que preencheram todos os requisitos para promoção em 31/12/2012, 

poderão protocolar no Departamento de Recursos Humanos os documentos de que trata o 

artigo 35, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste Ato. 

Parágrafo único – O Ato de promoção de que trata o caput terá efeito a partir de 01/01/2013. 

(Redação dada pelo Ato Normativo DPG nº 77, de 24 de junho de 2013) 

 

  

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

UNIDADE: _________________________________________________________ 

COORDENADOR(A):__________________________________________________ 

AVALIADO(A):______________________________________________________ 

EXERCÍCIO AVALIADO: 201__ 

Atribua notas de 0 a 100, conforme quadro abaixo, considerando a freqüência com que o 

servidor apresenta os comportamentos descritos: 

0 25 50 75 100 

NUNCA 
QUASE 

NUNCA 

ÀS 

VEZES 

QUASE 

SEMPRE 
SEMPRE 

  



ASSIDUIDADE: relaciona-se à frequência, à pontualidade e ao cumprimento da carga horária. 

COMPORTAMENTOS Avaliação Reconsideração 

Chega pontualmente ao trabalho     

Sai do trabalho no horário previsto 
    

Cumpre com o horário de uma hora de almoço 
    

As faltas são justificadas 
    

TOTAL     

Média (total dividido por 4)     

Justificativa: (preenchimento obrigatório do Avaliador, nos termos do art.26, do Ato Normativo 
DPG nº23/2009) 

____________________________________________________________________________
___________________ 

DISCIPLINA: pessoa atenta ao cumprimento de obrigações e normas vigentes na organização, 

a pontualidade na realização das tarefas e à hierarquia funcional. 

COMPORTAMENTOS Avaliação Reconsideração 

Cumpre com suas obrigações     

É pontual na realização das tarefas que lhe são 

atribuídas 

    

Presta contas aos superiores a respeito de suas 

atividades 

    

Respeita a hierarquia funcional 
    

TOTAL     

Média (total dividido por 4)     

Justificativa: (preenchimento obrigatório do Avaliador, nos termos do art.26, do Ato Normativo 
DPG nº23/2009) 

____________________________________________________________________________

___________________ 

CAPACIDADE DE INICIATIVA: pessoa disposta a resolver problemas e buscar soluções. 

Identifica o que precisa ser feito e faz antes de ser solicitado ou antes que a situação exija 

ação. Relaciona-se à habilidade de propor idéias, visando à melhoria de processos e 

atividades, e à proatividade. 

COMPORTAMENTOS Avaliação Reconsideração 

Procura as pessoas envolvidas em uma situação para 

entender suas perspectivas 

    



Identifica o que precisa ser feito e age antes de ser 

solicitado ou antes que a situação exija ação 

    

Age de forma flexível, adaptando-se às diferentes 

situações de trabalho para melhor desempenho da 

equipe 

    

Propõe ideias aplicáveis para o aperfeiçoamento dos 

processos de trabalho e/ou serviços 

    

Propõe alternativas que contribuem para a solução de 

problemas que surgem ao desenvolver suas 

atividades 

    

Assume postura positiva frente às mudanças que 

forem necessárias 

    

TOTAL     

Média (total dividido por 6)     

Justificativa: (preenchimento obrigatório do Avaliador, nos termos do art.26, do Ato Normativo 
DPG nº23/2009)  

____________________________________________________________________________

_____ 

PRODUTIVIDADE: pessoa que busca desenvolver um bom trabalho, atendendo ao que é 

pedido. Relaciona-se à capacidade de administrar as tarefas e priorizá-las, conforme grau de 

relevância, e à dedicação quanto ao cumprimento de metas e qualidade do trabalho executado. 

COMPORTAMENTOS Avaliação Reconsideração 

Comunica-se de forma clara, objetiva e oportuna     

Atua de forma participativa e colaborativa no 

desenvolvimento dos trabalhos propostos 

    

Atinge efetivamente os objetivos e as metas 

estabelecidos 

    

Executa o trabalho com qualidade 
    

Checa a exatidão de seu trabalho     

Planeja o trabalho para executar suas atividades de 

forma eficiente 

    

Atua de forma integrada com a equipe de trabalho.     

Lida com os desafios e situações inesperadas de 

forma eficiente, evitando a interrupção dos trabalhos 

    

TOTAL     

Média (total dividido por 8)     

Justificativa: (preenchimento obrigatório do Avaliador, nos termos do art.26, do Ato Normativo 
DPG nº23/2009)  

____________________________________________________________________________

___________________ 

  



RESPONSABILIDADE: pessoa que busca realizar o trabalho conforme o que é determinado, 

buscando conhecer seus direitos e deveres. Relaciona-se ao cumprimento das atribuições do 

cargo, ao atendimento dos prazos e aos resultados dos trabalhos desenvolvidos. 

COMPORTAMENTOS Avaliação Reconsideração 

Mantém atualizados, disponíveis e acessíveis, dados 

e informações referentes ao trabalho que executa, de 

modo a garantir a continuidade das atividades 

    

Compartilha conhecimentos e experiências 

possibilitando o desenvolvimento da equipe 

    

Busca conhecer a legislação pertinente à sua área de 

atuação 

    

Evita desperdícios de materiais, adotando o padrão 

de economia da instituição e zelando pela guarda e 

boa aplicação dos recursos que lhe são confiados 

    

Mantém limpo e em perfeita ordem o local de trabalho 
    

TOTAL     

Média (total dividido por 5)     

Justificativa: (preenchimento obrigatório do Avaliador, nos termos do art.26, do Ato Normativo 
DPG nº23/2009)  

____________________________________________________________________________

___________________  

  

________, _____ de _____ de ___. 

___________________________ 

Assinatura do(a) Avaliador(a) 

Ciente, aos ______/_____/_______. 

____________________ 

Assinatura do(a) Servidor(a) 

 

  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

(Preenchimento do Servidor) 

(    ) NÃO               (    ) SIM  

Caso tenha assinalado SIM, aponte os critérios que requer sejam reconsiderados, com a 

correspondente nota que requer seja acolhida: 

  

Critérios Autoavaliação 

(      ) Assiduidade   

(      ) Disciplina   

(      ) Capacidade de iniciativa   

(      ) Produtividade   

(      ) Responsabilidade   

      
  



Justificativa do(a) Servidor(a) 

  

  

(Caso seja necessária a utilização de mais espaço, favor colocar a justificativa em documento anexo) 

  

__________, _____ de _____ de_____. 

______________________________ 

Assinatura do(a) Servidor(a) 

_____________________________________________________________________ 

RECONSIDERAÇÃO 

(Preenchimento do Avaliador) 

Assinale com um X os critérios que foram reavaliados: 

(     ) Assiduidade 

(     ) Disciplina 

(     ) Capacidade de iniciativa 

(     ) Produtividade 

(     ) Responsabilidade 

  

Justificativa do(a) Avaliador(a) 

  

  

  

  

  

  

(Caso seja necessária a utilização de mais espaço, favor colocar a justificativa em documento anexo) 

  

 

 

 

 

________, _____ de _____ de_____. 

______________________________ 

Assinatura do(a) Avaliador(a) 

Ciente, aos ______/_____/_______. 

___________________________ 

Assinatura do(a) Servidor(a) 

  



MÉDIA FINAL 

(Preenchimento do Departamento de Recursos Humanos) 

  

MÉDIA FINAL 

  

(Soma das médias obtidas em cada critério, 

dividida por 5) 

  

  

DOE ____/______/______.  

  

 

Ato Normativo DPG nº 55, de 20 de outubro de 2011.  

        

Institui a Política de Uso de Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e dá 

outras providências. 

   

       CONSIDERANDO a necessidade de definir regras e procedimentos para uso dos recursos 

de tecnologia da informação, disponibilizados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

aos Defensores Públicos, Servidores, Estagiários, prestadores de serviços e fornecedores; 

       CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer parâmetros de boas práticas de uso da 

internet e do correio eletrônico, com o intuito de manter os serviços continuamente disponíveis 

em alta qualidade, bem como resguardar a segurança de sistemas e dados institucionais; 

       CONSIDERANDO que os recursos de tecnologia da informação e uso dos serviços de 

acesso à internet no âmbito da instituição visam primordialmente o aperfeiçoamento das 

atividades funcionais e qualidade dos serviços prestados; 

       O PRIMEIRO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

respondendo pelo expediente da Defensoria Pública-Geral do Estado de São Paulo e no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 12, §2º e art. 19, incisos I e XII, da Lei Complementar nº 

988, de 09 de janeiro de 2006, RESOLVE: 

        

Art. 1º - A política de uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação (TIC), no 

âmbito da Defensoria Pública do Estado, será regulamentada por meio do presente Ato 

Normativo. 

I -DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

        

I.1. DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

        

Art. 2º. Cabe à Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI), órgão responsável pelos 

processos de informatização e gestão de recursos tecnológicos da Defensoria Pública do 

Estado, as seguintes medidas: 

I – Assegurar o uso adequado dos recursos de tecnologia da informação e comunicação; 

II – Assegurar a privacidade e a confidencialidade de informações e dados de uso institucional 

dos órgãos da Defensoria Pública do Estado; 



III – Garantir a integração e a interoperabilidade entre os sistemas e aplicações institucionais; 

IV – Garantir a disponibilidade dos sistemas, aplicações institucionais e dos recursos de 

tecnologia da informação e comunicação – TIC; 

V – Prover serviços de acesso à internet, mediante a subcontratação de serviços de rede e de 

telecomunicações; 

VI – Conceder, configurar e administrar as contas de e-mail institucional, bem como fixar limites 

de espaço disponível aos usuários habilitados, de modo a garantir as condições de bom 

desempenho do sistema; 

VI – Elaborar plano estratégico de informatização,  

VII – Sugerir a aquisição de programas (softwares) de uso institucional, bem como promover 

seu desenvolvimento; 

VIII – Prover a manutenção de banco de dados sobre as atividades da instituição; 

IX – Prover capacitação e suporte para Defensores Públicos, Servidores e Estagiários com 

relação ao uso de recursos de TIC, à administração de dispositivos de segurança e à 

responsabilidade pelo bom funcionamento de equipamentos e aplicações de rede; 

X – Divulgar amplamente a política de uso de recursos de TIC, com auxílio da Coordenadoria 

de Comunicação Social. 

        

I.2. DOS USUÁRIOS 

        

Art. 3º. Compete aos Defensores Públicos, Servidores, Estagiários, prestadores de serviços, 

fornecedores ou qualquer pessoa, física ou jurídica, com vínculo oficial com a Defensoria 

Pública do Estado: 

I – Garantir o uso adequado de recursos de TIC sob sua guarda, observando as regras e 

procedimentos previamente definidos; 

II – Zelar pela integridade dos recursos de TIC sob sua responsabilidade, resguardado o auxílio 

e acesso a orientações pela Coordenadoria de Tecnologia de Informação - CTI; 

III – Informar à Coordenadoria de Tecnologia de Informação sobre eventuais necessidades de 

intervenções técnicas, para reparos ou configurações, visando à boa gestão dos recursos. 

II - DA AQUISIÇÃO DE RECURSOS DE TIC 

        

Art. 4º. As aquisições de equipamentos, programas (softwares) e outros recursos de TIC, de 

responsabilidade da Coordenadoria Geral de Administração, devem ser precedidas de parecer 

técnico da Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI.  

        

III - DO USO DA REDE INTERNA 

        

Art. 5º. Os recursos de TIC destinados aos usuários são de uso exclusivo para a execução de 

atividades de interesse da Defensoria Pública do Estado. 

§ 1º. A instalação de recursos de informática que necessitam de conexão em rede deve ser 

previamente autorizada pela Coordenadoria de Tecnologia de Informação. 

§ 2º. Não será integrado à rede nenhum recurso de tecnologia da informação de uso particular, 

exceto em casos excepcionais, previamente autorizados pela Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação e visando à continuidade da prestação do serviço público. 

§ 3º. Os usuários devem se conectar à rede da Defensoria por meio de identificação (login) e 

senhas próprios. 

§ 4º. A senha e o certificado digital são de uso pessoal e intransferível, sendo de 

responsabilidade do usuário mantê-los em segurança. 

§ 5º. Não são permitidos múltiplos logins simultâneos na rede Windows AD (Active Directory). 

§ 6º. São restritos aos administradores da Coordenadoria de Tecnologia da Informação os 

acessos físico e lógico a ativos de redes – tais como servidores, roteadores, switches e 

firewalls. 

Art. 6º. São considerados usos impróprios: 



I - Invasão de privacidade: acessar arquivos de outros usuários sem a devida autorização; 

II - Utilização indevida de códigos de acesso e/ou senhas de outros usuários; 

III - Desrespeito às leis de direito autoral e propriedade intelectual, como instalação, uso e 

difusão de softwares e produtos não licenciados; 

IV - Desenvolvimento e distribuição de programas prejudiciais à operação de redes e de 

computadores individuais; 

V - Tentativa de burlar o sistema de segurança de computadores para os quais o usuário não 

possua autorização de acesso; 

VI - Alteração ou destruição não autorizada de dados, arquivos ou programas; 

VII - Acesso a sites com conteúdo pornográfico, jogos, bate-papo, apostas e assemelhados; 

VIII - Uso de ferramentas P2P – peer to peer (exemplos: kazaa, Morpheus, Emule, etc); 

IX - Uso de programas de mensageria instantânea (IM – Instant Messengers. Exemplo: 

Microsoft Instant Messenger) não homologados/autorizados pela Coordenadoria de Tecnologia 

da Informação. 

Parágrafo único. O uso impróprio dos serviços pelo usuário implicará no cancelamento do ato 

praticado, independente de aviso ou notificação. 

        

IV - DA INTERNET WEB 

        

Art. 7º. Os recursos de TIC, especialmente os acessos Web à Internet, serão monitorados por 

sistemas de segurança da CTI/Defensoria e da Intragov/Prodesp, preservadas a privacidade e 

a confidencialidade das informações. 

Parágrafo único. O acesso Web à Internet poderá ser autenticado através de login/senha. 

        

Art. 8º. A CTI poderá bloquear conteúdos ilícitos ou que comprometam a segurança e a 

velocidade da rede. 

Parágrafo único. O usuário poderá solicitar o acesso ao conteúdo bloqueado à CTI, mediante 

justificativa prévia. O desbloqueio será realizado pela CTI, após análise do pedido, salvo 

impossibilidade técnica. 

V - DO CORREIO ELETRÔNICO 

        

Art. 9º. Todo Defensor Público e Servidor têm direito a acessar os serviços de e-mail, podendo 

solicitá-los à CTI através do suporte ao usuário. 

§ 1º. Os recursos de TIC são monitorados pela CTI, mantendo-se inviolável o conteúdo das 

mensagens de correio eletrônico, exceto em casos de requisição judicial. 

§ 2º. O endereço de email corporativo da Defensoria Pública é de uso exclusivamente 

institucional, sendo vedada a sua utilização em sistemas de correntes, em redes sociais e em 

fóruns eletrônicos de assuntos diversos daqueles do interesse da Defensoria Pública. 

§ 3º. O limite máximo de tamanho de arquivo, para envio e recebimento por e-mail, é de 4 MB 

(quatro mega bytes), salvo necessidade comprovada da função desempenhada pelo Defensor 

Público ou Servidor, submetida à análise da CTI. 

§ 4º. Em consideração aos limites do sistema de mensageria eletrônica, a CTI deverá definir o 

limite de armazenamento de dados das caixas postais, visando ao bom funcionamento do 

sistema. 

§ 5º. Em caso de dúvida sobre a origem do remetente ou confiabilidade do arquivo a CTI 

deverá ser consultada. 

§ 6º. Não poderão ser encaminhados arquivos de mensagens eletrônicas com as seguintes 

extensões: asp, bat, bas, bin, btm, cbt, chm, cla/class, cmd, com, cpl, crt, csc, dll, dot, drv, eml, 

exe, fon, hlp, hta, inf, ini, js/jse, lib, lnk, mdb, mde, mht/mhtm/mhtml, mp3, mso, msc, msi, mst, 

obj, pif, reg, src sct, shb/shs, sys, vb/vbe, vbs, vxd, wsc, wsf, wsh, entre outras extensões 

classificadas como potencialmente perigosas ou maliciosas. 

        

VI - DO SOFTWARE E DOS PROGRAMAS APLICATIVOS 

        



Art. 10. Compete à CTI a disponibilização dos programas de computador (software) aos 

usuários, conforme licenças disponíveis e de acordo com as necessidades da Defensoria 

Pública, mediante lista de software oficiais publicada na Intranet. 

§ 1º. A CTI deverá homologar previamente todos os softwares (programas, aplicativos, etc) que 

vierem a ser utilizados nos recursos de tecnologia da informação disponibilizados pela 

Defensoria Pública. 

§ 2º. A instalação dos softwares nos equipamentos deve ser realizada ou autorizada pela CTI. 

§ 3º. Para qualquer software de propriedade, licenciado ou operado pela Defensoria Pública, os 

usuários devem respeitar as regras de direitos autorais, salvo hipótese de programas de 

domínio público. 

§ 4º. Os programas disponibilizados pela Defensoria Pública não poderão ser copiados, salvo 

permissão no acordo de licença. 

§ 5º. Os usuários podem solicitar, motivadamente, a aquisição e instalação de programas 

complementares, conforme a necessidade específica da atividade desenvolvida. 

        

VII - DOS ADMINISTRADORES DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO 

        

Art. 11. São administradores os técnicos que, com privilégios especiais, gerenciam e acessam 

sistemas operacionais Windows e Linux, sistema Active Directory (AD), Banco de Dados 

(DBA), Equipamentos de Segurança (UTM/Firewall, Filtros de Conteúdo, Antivirus, etc), 

Aplicações e Sistemas de Informação. 

§ 1º. Cada administrador deve ter um login pessoal próprio com perfil administrativo e 

permissões de acordo com as atividades alocadas. O login administrativo deve ser diferente do 

login de usuário normal da rede. 

§ 2º. Em atendimentos e acessos privilegiados a sistemas e desktops, os administradores de 

sistemas e atendentes de suporte técnico devem se restringir aos recursos de configuração e 

resolução de problemas dos sistemas, aplicativos e computadores, mantendo a privacidade e o 

sigilo das informações corporativos e/ou pessoais de todo e qualquer sistema sob atendimento. 

§ 3º. Compete ao administrador de sistemas de rede o monitoramento dos acessos externos, a 

preservação da política de segurança e o resguardo da privacidade dos usuários. 

        

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12. O Anexo II, que contém as recomendações de utilização dos recursos de TIC, deve ser 

impresso e afixado em local de fácil visualização e distribuído em todas as Unidades e Sedes 

Administrativas da Instituição, bem como enviado a todos os Defensores Públicos, Servidores e 

Estagiários. 

        

Art. 13. Fica expressamente revogado o Ato Normativo nº 12, de 1º de setembro de 2008, que 

criou o Comitê Estratégico de Tecnologia e Segurança da Informação da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo. 

       

Art. 14. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXOS 

ANEXO I - DOS CONCEITOS EMPREGADOS 

        

Para fins deste documento, considera-se: 

I - Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC – envolvem os equipamentos, 

instalações e recursos de informação direta ou indiretamente administrados, mantidos ou 

operados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tais como: 



a) equipamentos de informática de qualquer espécie; b) impressoras; c) equipamentos de 

redes; d) equipamentos de telecomunicações de qualquer espécie, incluindo celulares 

corporativos e modens 3G; e) recursos de informação que incluem todas as informações 

eletrônicas, serviço de correio eletrônico, mensagens eletrônicas, dados corporativos, 

documentos, programas ou "hardware", arquivos de configuração que são armazenados, 

executados ou transmitidos através da infra-estrutura computacional da DPESP, redes ou 

outros sistemas de informação; 

II - Todos os equipamentos conectados à rede da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

estão sujeitos às mesmas políticas, diretrizes e regulamentações; 

III - Usuário é qualquer pessoa, física ou jurídica, com vínculo oficial com a Defensoria Pública 

ou em condição autorizada que utiliza, de qualquer forma, algum recurso de TIC da Defensoria 

Pública, notadamente os Defensores Públicos, Servidores, Estagiários, prestadores de serviços 

e fornecedores da Defensoria Pública; 

IV - Dado: Informação sobre fatos, incluindo medidas, declarações e estatísticas; 

V - Acesso: permissão, privilégio ou capacidade de ler, registrar, atualizar, gerenciar ou 

administrar a consulta e/ou a manipulação do acervo de dados e informações; 

VI - Dado de uso institucional: todos os dados capturados e utilizados nas operações de 

serviço e administrativas são considerados dados corporativos. Dados corporativos também 

incluem:  a) dados de recursos humanos; b) dados financeiros; c) dados de equipamentos de 

qualquer natureza; d) políticas, procedimentos e manuais; e) páginas Web.  

ANEXO II – RECOMENDAÇÕES DE USO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

        

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a qualidade da infraestrutura tecnológica da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO a diretriz de aperfeiçoamento das ferramentas à disposição do atendimento 

à população; 

A Coordenadoria de Tecnologia de Informação informa a todos os Defensores Públicos, 

Servidores, Estagiários, prestadores de serviços e fornecedores ou qualquer pessoa, física ou 

jurídica, com vínculo oficial com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, as seguintes 

DIRETRIZES de uso dos recursos de Tecnologia de Informação e de Comunicação (TIC): 

I – Observar as regras e procedimentos definidos pela Política de Uso de Recursos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação da Defensoria; 

II – Garantir o uso adequado dos recursos de tecnologia da informação, como computadores, 

impressoras e dispositivos conectados à rede, sob sua guarda; 

III – Destinar os recursos de tecnologia da informação unicamente para a execução de 

atividades de interesse da Defensoria; 

IV – A instalação de recursos de informática que necessitam de conexão em rede deve ser 

previamente autorizada pela CTI (por exemplo: rede sem fio, rede de banda larga, acesso 

discado, modems, etc); 

V – O usuário deve conectar-se à rede da Defensoria Pública por meio de login (identificação 

do usuário) e senha próprios, de uso pessoal e intransferível; 

VI – Os equipamentos de rede não devem ser violados. São restritos aos administradores da 

CTI os acessos físico e lógico a ativos de redes, tais como servidores, roteadores, switches e 

firewall; 

VII – O usuário poderá solicitar o acesso ao conteúdo das páginas web bloqueadas à CTI, 

mediante justificativa prévia. O desbloqueio será realizado pela CTI, após análise do pedido, 



salvo impossibilidade técnica; 

VIII – O endereço de email da Defensoria Pública deve ser utilizado apenas para fins 

institucionais, sendo vedada sua utilização em sistemas de correntes, redes sociais e fóruns 

eletrônicos de assuntos diversos daqueles do interesse da Defensoria Pública; 

IX – Em caso de dúvida sobre a origem do remetente do e-mail ou confiabilidade do arquivo, a 

CTI deve ser consultada;  

X – Não poderão ser encaminhados arquivos de mensagens eletrônicas com as seguintes 

extensões: asp, bat, bas, bin, btm, cbt, chm, cla/class, cmd, com, cpl, crt, csc, dll, dot, drv, eml, 

exe, fon, hlp, hta, inf, ini, js/jse, lib, lnk, mdb, mde, mht/mhtm/mhtml, mp3, mso, msc, msi, mst, 

obj, pif, reg, src sct, shb/shs, sys, vb/vbe, vbs, vxd, wsc, wsf, wsh, entre outras extensões 

classificadas como potencialmente perigosas ou maliciosas;  

XI – Os usuários devem utilizar somente os softwares disponibilizados ou autorizados pela CTI; 

XII – Os usuários podem solicitar, motivadamente, a aquisição e instalação de programas 

complementares, conforme a necessidade específica da atividade desenvolvida. 

 

Constituição Federal de 1988 

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

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: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

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. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

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; 

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: 



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; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

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

X - concessão de asilo político. 

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. 

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: 

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;  

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;   

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

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; 



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 honra 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;    

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; 

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

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; 

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

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; 



XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução 
de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem 
e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 

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; 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

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; 

e) suspensão ou interdição de direitos; 

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; (Regulamento). 

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

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; 
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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 um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 

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; 

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; 

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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

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

§ 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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)  (Atos aprovados na forma deste parágrafo) 
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§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 64, de 2010) 

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, em caso de desemprego involuntário; 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 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; 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

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; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943) 

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

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art7xii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art478§2


XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento 
à do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º) 

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 pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006) 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos 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;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 
25/05/2000) 

a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 

b) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 

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

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

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 
profissionais respectivos; 
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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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

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.   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 72, de 2013) 

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 ou econômica, na mesma base territorial, que será 
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área 
de um Município; 

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; 

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. 

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. 

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. 
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 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. 

CAPÍTULO III 
DA NACIONALIDADE 

Art. 12. São brasileiros: 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007) 

II - naturalizados: 

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; 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 
1994) 

§ 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; 

VI - de oficial das Forças Armadas. 

VII - de Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 
1999) 
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§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 

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

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; (Incluído pela 
Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

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; 

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; 

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

§ 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; 

II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
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III - o alistamento eleitoral; 

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 

V - a filiação partidária; Regulamento 

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 subseqüente.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
16, de 1997) 

§ 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. 

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 
consangüíneos 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: 

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. 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 
4, de 1994) 

§ 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc16.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc16.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr4.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr4.htm#art1


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; 

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. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993) 

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: Regulamento 

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; 

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 
coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito 
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de 
disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 52, de 2006) 

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao 
rádio e à televisão, na forma da lei. 

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 

TÍTULO III 
Da Organização do Estado 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

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. 
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§ 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. 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996) 

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 seus representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

CAPÍTULO II 
DA UNIÃO 

Art. 20. São bens da União: 

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 

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 
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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005) 

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; 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
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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 cinqüenta 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: 

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais; 

II - declarar a guerra e celebrar a paz; 

III - assegurar a defesa nacional; 

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente; 

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal; 

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

VII - emitir moeda; 

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; 

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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 8, de 15/08/95:) 

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

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:) 

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 hidroenergéticos; 

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 
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d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 

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

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 69, de 2012)  (Produção de efeito) 

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do 
Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução 
de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

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

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

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; (Regulamento) 

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; 

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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

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

b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de 
radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de 
radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 49, de 2006) 

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de 
culpa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006) 
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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. 

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; 

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

V - serviço postal; 

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

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; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)  (Produção de efeito) 

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; 

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; 
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XXIII - seguridade social; 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 

XXV - registros públicos; 

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 

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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

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;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 

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

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

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

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

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

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
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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.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006) 

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;   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 

XI - procedimentos em matéria processual; 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; 

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

XV - proteção à infância e à juventude; 

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

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

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

§ 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. 
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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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995) 

§ 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: 

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. 

§ 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. 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 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 subseqüente, 
observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 16, de1997) 

§ 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 
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observado o disposto no art. 38, I, IV e V.(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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; 

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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 16, de1997) 

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

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo 
de: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)   (Produção de efeito)  (Vide 
ADIN 4307) 

a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de 
até 30.000 (trinta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de 
até 50.000 (cinquenta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 
2009) 

d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes 
e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes 
e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 
2009) 

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; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 
58, de 2009) 
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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; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 
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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; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 

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  (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009) 

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) 
de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998) 

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: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000) 

b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados 
Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos Deputados 
Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de cinco por cento da receita do Município; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
1, de 1992) 

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Município; (Renumerado do inciso VI, pela Emenda 
Constitucional nº 1, de 1992) 

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; (Renumerado do inciso VII, 
pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 
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X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; (Renumerado do inciso VIII, pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 

XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara 
Municipal; (Renumerado do inciso IX, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 

XII - cooperação das associações representativas no planejamento 
municipal; (Renumerado do inciso X, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 

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; (Renumerado do inciso XI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo 
único. (Renumerado do inciso XII, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 

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 § 
5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) 
habitantes;  (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 
2009)   (Produção de efeito) 

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 
300.000 (trezentos mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 
58, de 2009) 

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e 
um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Redação dada 
pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) 

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; (Incluído pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009) 

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima 
de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. (Incluído pela Emenda Constituição Constitucional 
nº 58, de 2009) 

§ 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000) 

§ 2o  Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000) 

I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000) 
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II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000) 

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

§ 3o  Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o 
desrespeito ao § 1o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

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

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006) 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

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

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. 
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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 aplica-se o disposto no art. 27. 

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

Seção II 
DOS TERRITÓRIOS 

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; 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000) 

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; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

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 a 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. 
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§ 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:  (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

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 nos 
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições 
de direção, chefia e assessoramento;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

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

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 
específica; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 
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;   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  (Regulamento) 
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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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

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;   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados 
nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 

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;   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

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; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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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. (Regulamento) 

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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

§ 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. 

§ 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. 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, 
emprego ou função na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

§ 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. 

§ 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. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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§ 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: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal." 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 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.  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

 § 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu 
cargo, emprego ou função; 

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. 
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Seção II 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

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.  (Vide ADIN nº 2.135-4) 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide 
ADIN nº 2.135-4) 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 
remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de 
cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 

§ 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 
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 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.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do 
subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada 
nos termos do § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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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. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

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;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 
(setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 
complementar;       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015) 

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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e 
cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 15/12/98) 

§ 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. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 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. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 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: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 

I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
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§ 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.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será 
igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

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; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 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. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 15/12/98) 

§ 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 
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na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício 
previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial 
de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

Seção III 
DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

§ 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. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 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. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

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 - as condições para integração de regiões em desenvolvimento; 

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

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

II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; 

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos 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. 
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TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
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 
da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados. 

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados. 

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. 

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 esta 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; 

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; 
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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; 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012)  (Produção de efeito) 

X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, 
observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001) 

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

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; 

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;  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os 
relatórios sobre a execução dos planos de governo; 

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

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; 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994) 

§ 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. 

§ 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 responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, 
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994) 

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; 

III - elaborar seu regimento interno; 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII. 

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; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99) 

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; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

III - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de: 

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República; 

c) Governador de Território; 

d) Presidente e diretores do banco central; 

e) Procurador-Geral da República; 

f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição 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; 

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; 

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; 

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

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; 
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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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos 
Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 

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. 

Seção V 
DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES 

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de 
suas opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a 
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 35, de 2001) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, 
de 2001) 

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável 
de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 35, de 2001) 

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o 
mandato. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, 
de 2001) 

§ 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. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 
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§ 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 respectiva, nos 
casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com 
a execução da medida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001) 

Art. 54. Os Deputados e Senadores 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, inclusive 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 
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. 

§ 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.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013) 

§ 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. 
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§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994) 

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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 50, de 2006)    

§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil 
subseqüente, 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 Vice-Presidente 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 subseqüente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 
2006) 

§ 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. 
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§ 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 50, de 2006) 

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- 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. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 50, de 2006) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 50, de 2006) 

§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do 
Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

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; 

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

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 

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

§ 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. 
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§ 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 reproduzirá, quanto possível, a 
proporcionalidade da representação partidária. 

Seção VIII 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

Subseção I 
Disposição Geral 

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 

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

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

II - do Presidente da República; 

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. 

§ 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 

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. 

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

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; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

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; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o 
disposto no art. 84, VI;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, 
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 
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I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito 
eleitoral; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

b) direito penal, processual penal e processual civil; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001) 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 
membros; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 
suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001) 

II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro 
ativo financeiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

III – reservada a lei complementar; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de 
sanção ou veto do Presidente da República. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001) 

§ 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.(Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 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 Congresso Nacional disciplinar, por 
decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 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.(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de 
sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 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.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos 
Deputados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
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§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001) 

§ 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 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. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

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

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

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. 

§ 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-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção 
das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 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. 

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

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. 

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

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 
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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. 

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

§ 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 rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e 
Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 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. 

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

§ 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: 

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. 

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 
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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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio 
do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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

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

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

§ 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. 
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§ 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. 

§ 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. 

§ 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. 

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. . 

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

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 

II - idoneidade moral e reputação ilibada; 

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

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

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

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 antigüidade e merecimento; 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 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; 

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; 

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

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. 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997) 

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

§ 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. 

§ 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. 

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

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

§ 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. 

§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus 
antecessores. 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
16, de 1997) 

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: 

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 

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

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

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

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001) 
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a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento 
de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001) 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

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; 

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

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99) 

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da 
República, o presidente e os diretores dobanco central e outros servidores, quando 
determinado em lei; 

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da 
União; 

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

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

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

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; 

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; 
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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; 

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62; 

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 

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: 

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; 

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. 

§ 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. 

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; 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

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; 

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; 

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. 
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§ 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 

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: 

I - o Vice-Presidente da República; 

II - o Presidente da Câmara dos Deputados; 

III - o Presidente do Senado Federal; 

IV - o Ministro da Justiça; 

V - o Ministro de Estado da Defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 
1999) 

VI - o Ministro das Relações Exteriores; 

VII - o Ministro do Planejamento. 

VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 23, de 1999) 

§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 

I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos 
desta Constituição; 

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; 
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I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

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

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais 
Superiores têm sede na Capital Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o 
território nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

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 antigüidade 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 freqüência e aproveitamento em 
cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

d) na apuração de antigüidade, 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 fixar-se a indicação; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Incluída 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, 
alternadamente, apurados na última ou única entrância; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
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IV previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de 
magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em 
curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de 
magistrados; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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 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; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o 
disposto no art. 40; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

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 e do inciso II; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo 
as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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 antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 
pleno; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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;(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda 
judicial e à respectiva população; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de 
mero expediente sem caráter decisório; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XV a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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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 subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para 
nomeação. 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

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

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

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

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; 

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; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 96. Compete privativamente: 

I - aos tribunais: 

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; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem 
vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional 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; 
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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; 

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

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

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

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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 

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 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 sumariíssimo, 
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. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços 
afetos às atividades específicas da Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

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: 
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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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).  (Vide Emenda Constitucional 
nº 62, de 2009) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de 
idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, 
definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o 
valor equivalente ao triplo do 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, 
de 2009). 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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 
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o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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 mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros 
compensatórios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de 
petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). 
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§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 

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; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

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, os do Tribunal de Contas da União e os 
chefes de missão diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 23, de 1999) 

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 pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999) 

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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc62.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art102ic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art102ic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc22.htm#art102ii


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 direta 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, 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; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II - julgar, em recurso ordinário: 

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; 

b) o crime político; 

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

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. (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta 
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado do 
parágrafo único em § 1º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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 I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

VI - o Procurador-Geral da República; 

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

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

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

§ 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 pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou 
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta 
de inconstitucionalidade.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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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: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 61, de 2009) 

I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 61, de 2009) 

II um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

III um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo 
tribunal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

IV um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal 
Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

VI um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de 
Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VII um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

VIII um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

IX um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

X um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da 
República; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da 
República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição 
estadual; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XII dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

XIII dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela 
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas 
ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009) 

§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, 
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 61, de 2009) 

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a 
escolha ao Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras 
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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 correicional 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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou 
de abuso de autoridade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e 
membros de tribunais julgados há menos de um ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, 
por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

§ 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: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos 
magistrados e aos serviços judiciários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

III requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores 
de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 
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§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

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; 

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: 

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; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 

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; 
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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; 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas 
rogatórias; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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 correicionais, cujas decisões terão caráter 
vinculante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Seção IV 
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS 

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal: 

I - os Tribunais Regionais Federais; 

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: 
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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 antigüidade e merecimento, alternadamente. 

§ 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais 
e determinará sua jurisdição e sede. (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 

I - processar e julgar, originariamente: 

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; 

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

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

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

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

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. 

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; 
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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; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; 

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; 

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. 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

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 
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DO TRABALHO 
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Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho: 

I - o Tribunal Superior do Trabalho; 

II - os Tribunais Regionais do Trabalho; 

III - Juizes do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999) 

§§ 1º a 3º (Revogados pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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 e menos de sessenta e cinco anos, 
nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado 
Federal, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura 
da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho.(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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 T rabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias 
e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho.(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 24, de 1999) 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
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III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado 
envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o 
disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 
trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos 
órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

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; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento, 
alternadamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz 
singular.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999) 

Parágrafo único. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999) 

Art. 117. e Parágrafo único. (Revogados pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)   

Seção VI 
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS 

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I - o Tribunal Superior Eleitoral; 

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: 

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

§ 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; 

V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de 
injunção. 

Seção VII 
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES 

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. 

§ 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. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas 
especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
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. 
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§ 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 
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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 

I - o Ministério Público da União, que compreende: 

a) o Ministério Público Federal; 

b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Público Militar; 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

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. 

§ 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. 
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§ 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

II - as seguintes vedações: 

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

b) exercer a advocacia; 

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
magistério; 

e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, 
V. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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

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

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

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

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 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

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: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I o Procurador-Geral da República, que o preside; 

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

III três membros do Ministério Público dos Estados; 

IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior 
Tribunal de Justiça; 

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

VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara 
dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 
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§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos 
respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei. 

§ 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; 

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, competindo-lhe, 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 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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 
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lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral 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. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 

SEÇÃO III 
DA ADVOCACIA 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

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 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

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, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 
Federal.       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

§ 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. (Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 

§ 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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito 
Federal.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013) 
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§ 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.       (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, 
de 2014) 

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste 
Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

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; 

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. 

§ 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. 
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§ 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; 

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. 

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: 

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 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. 

§ 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: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
18, de 1998) 

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;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014) 

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 
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somente poderá, enquanto 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;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014) 

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998) 

V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos 
políticos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

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;(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

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; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

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";   (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 77, de 2014) 

IX -  (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 

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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

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. (Regulamento) 

§ 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. (Regulamento) 

CAPÍTULO III 
DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 
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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:" (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

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; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 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 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. 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 82, de 2014) 

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 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 
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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.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014) 

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. 

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. 
 

Código Penal 

TÍTULO XI 
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CAPÍTULO I 
DOS CRIMES PRATICADOS 

POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

        Peculato 

        Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito 
próprio ou alheio: 

        Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

        § 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do 
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou 
alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. 

        Peculato culposo 

        § 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano. 

        § 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença 
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. 

        Peculato mediante erro de outrem 

        Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, 
recebeu por erro de outrem: 

        Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
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        Inserção de dados falsos em sistema de informações (Incluído pela Lei nº 9.983, de 
2000) 

        Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar 
ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da 
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para 
causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)) 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 
2000) 

        Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações (Incluído pela Lei 
nº 9.983, de 2000) 

        Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de 
informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: (Incluído pela Lei nº 
9.983, de 2000) 

        Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, 
de 2000) 

        Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação 
ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado.(Incluído pela 
Lei nº 9.983, de 2000) 

        Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 

        Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do 
cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente: 

        Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave. 

        Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 

        Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei: 

        Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 

        Concussão 

        Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: 

        Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 

        Excesso de exação 

        § 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber 
indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não 
autoriza:  (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990) 

        Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 
27.12.1990) 

        § 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu 
indevidamente para recolher aos cofres públicos: 
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        Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

        Corrupção passiva 

        Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem: 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, 
de 12.11.2003) 

        § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, 
o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever 
funcional. 

        § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de 
dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

        Facilitação de contrabando ou descaminho 

        Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou 
descaminho (art. 334): 

        Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 
27.12.1990) 

        Prevaricação 

        Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

        Art. 319-A.  Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de 
vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação 
com outros presos ou com o ambiente externo: (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007). 

        Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 

        Condescendência criminosa 

        Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que 
cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente: 

        Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

        Advocacia administrativa 

        Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração 
pública, valendo-se da qualidade de funcionário: 

        Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
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        Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa. 

        Violência arbitrária 

        Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: 

        Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. 

        Abandono de função 

        Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: 

        Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

        § 1º - Se do fato resulta prejuízo público: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

        § 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira: 

        Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

        Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 

        Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, 
ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, 
removido, substituído ou suspenso: 

        Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

        Violação de sigilo funcional 

        Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em 
segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais 
grave. 

        § 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

        I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou 
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou 
banco de dados da Administração Pública;(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

        II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

        § 2o Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: (Incluído 
pela Lei nº 9.983, de 2000) 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

        Violação do sigilo de proposta de concorrência 
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        Art. 326 - Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a 
terceiro o ensejo de devassá-lo: 

        Pena - Detenção, de três meses a um ano, e multa. 

        Funcionário público 

        Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

        § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em 
entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou 
conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.      (Incluído pela Lei 
nº 9.983, de 2000) 

        § 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos 
neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou 
assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa 
pública ou fundação instituída pelo poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980) 

Constituição Estadual 

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. 

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. 

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 
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 
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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. 
§6º - Na sessão legislativa extraordinária, a Assembléia Legislativa deliberará somente sobre a 
matéria para a qual foi convocada. 
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; 
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. 
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. 
§1º - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
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; 
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 Procurador-Geral 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; 
§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. 
  

SEÇÃO II 
Dos Deputados 

Artigo 14 - Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. 
§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. 
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; 
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; 
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal; 
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 
§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 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 

  
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: 
I - sistema tributário estadual, instituição de impostos, taxas, contribuições de melhoria e 
contribuição social; 
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida 
pública e empréstimos externos, a qualquer título, pelo Poder Executivo; 
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; 
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; 
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 Procurador-Geral do Estado e o Defensor 
Público- Geral, para prestar informações sobre assuntos previamente determinados, no 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. 
  

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; 
IV - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por um por cento dos 
eleitores. 
§1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa ou de estado 
de sítio. 
§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. 
§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: 
1 - a Lei de Organização Judiciária; 
2 - a Lei Orgânica do Ministério Público; 
3 - a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado; 
4 - a Lei Orgânica da Defensoria Pública; 
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, ao 
Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
§1º - Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa a iniciativa das leis que disponham 
sobre: 
1 - criação e extinção de cargos ou funções em sua Secretaria, bem como a fixação da 
respectiva remuneração; 
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; 
4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; 
5 - fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar; 
6 - criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de registros públicos. 
§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: 
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 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. 
§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; 
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; 
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. 
§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 
Vice-Governador. 
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 Vice-Governador, 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. 
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; 
III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 
para a sua fiel execução; 
IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
V - prover os cargos públicos do Estado, com as restrições da Constituição Federal e desta 
Constituição, na forma pela qual a lei estabelecer; 
VI - nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado; 
VII - nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, observadas as condições estabelecidas 
nesta Constituição; 
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; 
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 

  
Artigo 48 - São crimes de responsabilidade do Governador os que atentem contra a 
Constituição Federal ou a do Estado, especialmente contra: 
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; 
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 - 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, 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 Vice-Governador 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: 
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, serão pagos de uma só vez, devidamente atualizados até a 
data do efetivo pagamento. 
§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 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 doTribunal 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. 
§2º - Cada Seção do Tribunal de Justiça será presidida por um Vice-Presidente. 
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. 
§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 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 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 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. 
Artigo 75 - Compete, também, ao Tribunal de Justiça: 
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 Pleno, e inclusive para uniformizar a jurisprudência divergente de suas Câmaras. 
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; 
II - em matéria criminal: 
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 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 Comandante-Geral 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 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 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. 
§6º - Nas declarações incidentais, a decisão dos Tribunais 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. 
§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; 
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; 
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; 
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. 
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; 
IX - realizar procedimentos disciplinares não regulados por lei especial; 
X - exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei. 
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 Corregedoria-Geral do Estado, na forma da respectiva Lei 
Orgânica. 
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 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. 
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, 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; 
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. 
§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. 
§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 116 - Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com 
atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à 
espécie. 
  

SEÇÃO II 
Das Obras, Serviços Públicos, Compras e Alienações 

  
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 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. 
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 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. 
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 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 Poder Público terão regime jurídico único e planos de carreira. 
§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. 
§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. 
§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. 
Artigo 125 - O exercício do mandato eletivo por servidor público far-se-á com observância do 
artigo 38 da Constituição Federal. 
§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. 
§2º - A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos, funções ou empregos temporários. 
§3º - O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente 
para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 
§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. 
§5º - O benefício da pensão, por morte, deve obedecer o princípio do art. 40, § 5º, 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. 



§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 ao servidor cônjuge de titular de 
mandato eletivo estadual ou municipal. 
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. 
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. 
§2º - Naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores 
mencionados neste artigo o disposto na seção anterior. 
§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. 
§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 - Aos integrantes da carreira de delegado de polícia fica 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 Técnico-Científica, 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. 
  

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 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. 

SEÇÃO II 
Dos Índios 

 
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. 
 

Institui o Regimento Interno dos Servidores Públicos 

da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

  

  

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, no uso das atribuições 

que lhe confere o artigo 31, inciso III, da Lei Complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006, e 

com fundamento no artigo 241, inciso II, da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 – Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis do Estado, 

  

DELIBERA aprovar o Regimento Interno dos servidores públicos da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo nos seguintes termos: 

  

  

CAPÍTULO I 

  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

  

Art. 1º.           O Regimento Interno dos Servidores da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo é aplicável a todos os servidores da Defensoria Pública, efetivos e titulares de cargos em 

comissão, e tem por objetivos: 

I–           estabelecer e consolidar os direitos, as atribuições, os deveres, as vedações e os 



impedimentos dos servidores da Defensoria Pública; 

II–         estabelecer e consolidar as normas relativas aos procedimentos que deverão ser 

adotados para o acompanhamento do estágio probatório e apuração de faltas funcionais; 

III–        preservar a imagem da Defensoria Pública e a reputação dos servidores, cuja conduta 

esteja de acordo com as normas éticas previstas neste Regimento; 

IV–        salvaguardar a Defensoria Pública do Estado da ineficiência administrativa, do 

desperdício de recursos e tempo, e de responsabilização perante terceiros, gerada por 

condutas eventualmente inadequadas. 

  

Art. 2°.           Para efeitos deste Regimento, são genericamente denominados Servidores da 

Defensoria Pública do Estado os servidores públicos civis em exercício, os ocupantes de 

cargos em comissão e os servidores ou empregados requisitados ou cedidos de outros órgãos 

públicos. 

  

Art. 3º.           Salvo nos casos previstos em lei, a publicidade constitui requisito de eficácia dos 

atos administrativos. 

  

  

CAPÍTULO II 

  

DOS DIREITOS, ATRIBUIÇÕES, DEVERES, VEDAÇÕES E IMPEDIMENTOS 

  

  

Seção I 

Dos Direitos 

  

  

Art. 4°.           O servidor da Defensoria Pública do Estado fará jus às seguintes vantagens 

pecuniárias: 

I-                       adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da Constituição do 

Estado, que será calculado à razão de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio de serviço sobre o 

valor do vencimento, observado o disposto no inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição; 

II-                    sexta-parte; 

III-                 salário família; 

IV-                 décimo terceiro salário; 



V-                    acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; 

VI-                 ajuda de custo; 

VII-              diária; 

VIII-           gratificação "pro labore" a que se refere o artigo 13 da lei complementar nº 1.050, de 

24 de junho de 2008; 

IX-                 outras previstas em lei ou instituídas por norma regulamentar editada pelo 

Conselho Superior da Defensoria Pública. 

  

Art. 5º.           São asseguradas ao servidor da Defensoria Pública do Estado as seguintes 

vantagens não-pecuniárias: 

  

I-                       férias; 

II-                    licença para tratamento de saúde; 

III-                 licença por doença em pessoa da família; 

IV-                 licença por casamento; 

V-                    licença por luto; 

VI-                 licença-maternidade, licença-adoção e licença paternidade; 

VII-              licença-prêmio por assiduidade; 

VIII-           licença para tratar de interesses particulares; 

IX-                 licença para assistência ao filho portador de deficiência física, sensorial ou 

mental; 

X -         faltas abonadas em razão de moléstias ou outro motivo relevante, até o máximo de 6 

(seis) por ano, não excedendo a 1 (uma) por mês; (Inciso acrescentado pela Deliberação 

CSDP nº 173, de 07 de maio de 2010). 

XI -     faltas em virtude de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde referente à sua 

própria pessoa, desde que o comprove por meio de atestado ou documento idôneo 

equivalente, até o limite de 6 (seis) por ano, não excedendo a 1(uma) por mês; (Inciso 

acrescentado pela Deliberação CSDP nº 173, de 07 de maio de 2010). 

XII -     faltas justificadas em razão da ocorrência de fato relevante que, por sua natureza ou 

circunstância, justifique o não comparecimento ao trabalho, a critério do seu superior 

hierárquico, até o limite de 24 faltas ao ano. (Inciso acrescentado pela Deliberação CSDP nº 

173, de 07 de maio de 2010). 

XIII - outras previstas em lei ou em norma regulamentar editada pelo Conselho Superior da 

Defensoria Pública. (Inciso renumerado pela Deliberação CSDP nº 173, de 07 de maio de 

2010) 

  

§ 1º - O disposto no inciso VIII, não se aplica aos servidores ocupantes, exclusivamente, de 

cargo em comissão. (Renumerado pela Deliberação CSDP nº 173, de 07 de maio de 2010). 

  

§ 2º - As ausências fundamentadas no inciso XI deste artigo serão consideradas de efetivo 

exercício somente para fins de aposentadoria e disponibilidade. As ausências fundamentadas 

no inciso XI deste artigo serão consideradas de efetivo exercício somente para fins de 

aposentadoria e disponibilidade. (Parágrafo acrescentado pela Deliberação CSDP nº 173, de 

07 de maio de 2010). 

  

Artigo 5º-A - Ato do Defensor Público-Geral do Estado regulamentará a administração dos 

recursos humanos quanto ao horário de trabalho, registro de ponto e controle de freqüência e 

afastamentos. (Artigo acrescentado pela Deliberação CSDP nº 173, de 07 de maio de 2010). 

  

  

  

  



Seção II- Das Atribuições 

Subseção I – Das Atribuições Gerais 

  

  

Art. 6º.           São atribuições comuns a todos os servidores da Defensoria Pública do Estado, 

sem prejuízo daquelas decorrentes do regime geral do servidor público civil:  

I-            observar o conteúdo das deliberações do Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Estado, os Atos Normativos do Defensor Público-Geral do Estado e o Plano Anual de Atuação 

da Defensoria Pública; 

II-          acessar diariamente a caixa postal do serviço de mensageria institucional; 

III-         observar os prazos legais, os normativos e os estabelecidos pelos superiores 

hierárquicos; 

IV-         realizar atividades e diligências externas, quando necessário, a critério dos seus 

superiores hierárquicos, e conduzir os veículos da frota da Defensoria Pública, se habilitados 

para tanto; 

V-          elaborar relatórios, tabelas, gráficos e demonstrativos dos serviços executados; 

VI-         executar outras atividades correlatas às suas atribuições, que lhes forem determinadas 

pelos superiores hierárquicos. 

VII – Zelar pelo uso adequado de recursos de tecnologia da informação sob sua guarda, 

observando as regras e procedimentos previamente definidos pela Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação – CTI; (Redação inserida pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de 

novembro de 2014) 

VIII – Participar de treinamentos, capacitações e formações referentes às atribuições gerais e 

específicas de cada cargo promovidos pelo Departamento de Recursos Humanos e Escola da 

Defensoria Pública do Estado. (Redação inserida pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de 

novembro de 2014) 

  

  

Parágrafo único.       Para fins do disposto na parte final do inciso IV, a Coordenadoria Geral 

de Administração deverá programar treinamento específico. 

  

  

Subseção II – Das Atribuições do Oficial de Defensoria Pública 

  



  

Art 7º. Os Oficiais de Defensoria Pública devem executar tarefas a partir de objetivos 

previamente definidos, desempenhando suas funções na área de atendimento e na área 

administrativa. 

  

Art. 8º.           São atribuições do Oficial de Defensoria Pública: 

  

I-                  Classificado na área de atendimento: 

a)                       Atender ao público e realizar entrevistas com usuários e demais pessoas 

designadas, preenchendo formulários e documentos determinados, inclusive em meio 

eletrônico; 

b)                      Providenciar o registro, a movimentação e a tramitação de processos judiciais 

atinentes à Unidade, localizando os respectivos procedimentos administrativos e fichas, 

fazendo as devidas anotações, lavrando termos, certidões, extraindo fotocópias, elaborando 

cálculos de pequena complexidade e praticando demais atos correlatos; 

b)Providenciar o registro, a movimentação e a tramitação de processos relativos ao 

atendimento da Unidade, inclusive os atendimentos do Centro de Atendimentos Multidisciplinar, 

localizando os respectivos procedimentos administrativos e fichas, fazendo as devidas 

anotações, lavrando termos, certidões, extraindo fotocópias, elaborando cálculos de pequena 

complexidade e praticando demais atos correlatos; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 

306, de 14 de novembro de 2014) 

c)                       Realizar as comunicações determinadas pelo Defensor Público ou superior 

hierárquico, incluindo-se notificações no âmbito interno ou externo da Defensoria; 

d)                      Pesquisar informações necessárias ao cumprimento da atividade judicial e 

extrajudicial dos Defensores Públicos, preparando os expedientes de sua competência; 

e)                       Operar equipamentos diversos, como microcomputador, terminal de vídeo, fax, 

máquina de datilografia, máquina calculadora, máquina fotocopiadora e outros; 

f)                       Auxiliar na operação dos sistemas de indicação e pagamento de advogados e 

peritos, bem como promover o atendimento de tais profissionais, adotando as providências 

necessárias de acordo com as diretrizes dos órgãos da administração superior; 

f)Operar os sistemas de indicação e pagamento de advogados e peritos, promover o 

atendimento de tais profissionais, e proceder à abertura e instrução dos procedimentos 

fiscalizatórios e de apuração de infração, de acordo com as diretrizes dos órgãos da 

Administração Superior; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 

2014) 

g)                      Providenciar a retirada, transporte e devolução de autos e documentos em 

ofícios judiciais e extrajudiciais e departamentos administrativos, observando os prazos legais; 

g)Providenciar a retirada, transporte e devolução de autos, documentos e ofícios judiciais e 

extrajudiciais, mediante carga; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de 

novembro de 2014) 

h)                      Efetuar controle mediante registro em livros ou sistemas eletrônicos sobre 

documentos de interesse em sua área de trabalho; 

h)Controlar, mediante registro, os atendimentos da Unidade, inclusive os que dizem respeito ao 

acesso à informação e os realizados pelo Centro de Atendimento Multidisciplinar, bem como as 

denegações e respectivos recursos, indicações de advogados e peritos e demais 

comunicações, correspondências, malotes postais e outros documentos de sua área de 



trabalho, de acordo com as diretrizes da Administração Superior; (Redação dada pela 

Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

i)                        Informar ao público sobre o andamento de processos judiciais, processos 

administrativos, documentos e outros assuntos de interesse do usuário, verificando o assunto e 

a possibilidade de atendimento ou encaminhamento a outra área de atuação; 

j)                        Assegurar a exatidão e o fluxo normal de ofícios, certidões, laudos, 

documentos, atestados, informações, circulares, processos judiciais e outros textos oficiais de 

interesse da Instituição; 

k)                       Prestar informações sobre processos judiciais em que oficie órgão de 

execução da Defensoria Pública do Estado e sobre expedientes relacionados com a rotina de 

trabalho; 

l)                        Redigir textos oficiais, tais como certidões e atestados, de acordo com modelos 

previamente definidos; 

m)                    Elaborar relatórios periódicos dos atendimentos, de acordo com as diretrizes 

dos órgãos da Administração Superior; 

n)                      Manter arquivo organizado de documentos e processos administrativos ligados 

ao atendimento, de acordo com o critério de padronização; 

o)                      Manter cadastro atualizado com endereços, telefones, horários de 

funcionamento das Unidades da Defensoria Pública e de terceirizados, bem como de órgãos 

que prestam serviços complementares; 

p)                      Auxiliar na vigilância, orientação de utilização, controle do patrimônio, 

manutenção das instalações, equipamentos e materiais ligados ao atendimento; 

q)                      Receber e autuar os recursos administrativos ligados à denegação de 

assistência jurídica; 

r)                        Estimular o usuário a avaliar os serviços prestados; 

s)                       Zelar pela distribuição de senhas para o atendimento, observando as 

prioridades legais; 

t)                        Executar o plano de contingência nos casos de necessidade de interrupção ou 

suspensão do atendimento; 

u)                      Providenciar os materiais e documentos necessários ao atendimento ao 

público, verificando as condições físicas do local e zelando pela sua organização; 

u)Providenciar os materiais e documentos necessários ao atendimento ao público, inclusive 

cartilhas e material de apoio ao atendimento, verificando as condições físicas da área 

destinada ao acolhimento dos usuários, e zelando pela sua organização antes do início do 

expediente diário; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

v)                      Auxiliar nas tarefas administrativas, na ausência ou impedimento de servidores 

classificados na área respectiva. 

x)Transportar documentos, processos e material de trabalho, bem como conduzir a viatura 

quando necessário para o exercício de suas atribuições; (Redação inserida pela Deliberação 

CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

y) Auxiliar o Diretor Regional, de acordo com as orientações do Coordenador Regional e 

Auxiliar e com as diretrizes estabelecidas pela Administração Superior, na elaboração de 

escalas de audiências, triagens e demais atividades da unidade relacionadas à sua área de 

atuação, mantendo o registro destas. (Redação inserida pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 

de novembro de 2014) 

  

  

  

  



II-        Classificado na área administrativa: 

a)                       Preparar os expedientes de prestação de contas, controles de freqüências de 

membros, servidores e estagiários da Instituição, de requisição de materiais, bem como os 

atestados de fornecimento dos serviços e entrega e recebimento dos produtos contratados; 

b)                      Auxiliar o Coordenador Regional na fiscalização da execução dos serviços 

efetuados em virtude da execução de contratos e convênios em vigor na circunscrição da 

unidade; 

b)Auxiliar o Defensor Público Coordenador Regional e Auxiliar, bem como o Diretor Regional, 

na fiscalização da execução dos serviços efetuados em virtude da execução de contratos e 

convênios em vigor na circunscrição da unidade; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 

306, de 14 de novembro de 2014) 

c)                       Auxiliar o Coordenador Regional na elaboração de escalas de férias, licenças e 

plantões, e agendamento de audiências e triagens para serem efetivados pelos recursos 

humanos; 

c)Elaborar escalas de férias, licenças, afastamentos, mantendo o respectivo registro sob a 

supervisão do Diretor Regional, nos termos das escalas aprovadas pelo Coordenador Regional 

ou Auxiliar e das diretrizes estabelecidas pela Administração Superior; (Redação dada pela 

Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

d)                      Efetuar a vigilância, orientação de utilização e o controle do patrimônio e 

materiais de consumo disponibilizados para a execução dos serviços, mantendo arquivos 

atualizados de inventário patrimonial e dispêndio de insumos, de acordo com os modelos 

fornecidos pela Administração Superior; 

d)Efetuar vigilância, orientação e utilização e o controle do patrimônio e materiais de consumo 

disponibilizados para a execução dos serviços, mantendo arquivos atualizados de inventário 

patrimonial e dispêndios de insumos, de acordo com as diretrizes da Administração Superior e 

em auxílio e sob a supervisão do Diretor Regional; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 

306, de 14 de novembro de 2014) 

e)                       Efetuar compras com utilização da verba de adiantamento da Unidade, em 

conformidade com as orientações do Defensor Coordenador; 

f)                       Providenciar o registro, a movimentação e a tramitação de processos relativos 

ao expediente administrativo da unidade, fazendo as devidas anotações, lavrando termos, 

certidões, extraindo fotocópias, elaborando cálculos de pequena complexidade e praticando 

demais atos correlatos; 

g)                      Controlar a remessa e recebimento de correspondências, malotes postais e 

documentos; 

g)Controlar mediante registro os expedientes relativos à prestação de contas de verba de 

adiantamento, pedidos de diárias e de indenização de transporte, contratos e convênios 

relativos à unidade e ocorrências a eles relacionadas, inventário patrimonial, movimentação de 

processos administrativos, solicitações de materiais e equipamentos e manutenções a eles 

relacionados, pedidos de suporte de ativos de informática ou redes, agenda de eventos 

institucionais da unidade e de contatos de membros e servidores da unidade, da Administração 

Superior e autoridades comumente contatadas, contatos realizados à unidade, avisos 

institucionais, entrada e saída de materiais do almoxarifado, quilometragem das viaturas, 

gastos da unidade, e demais comunicações, correspondências, malotes postais e documentos 

de interesse em sua área de trabalho, de acordo com as diretrizes dos órgãos da 

Administração Superior; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 

2014) 

h)                      Receber, efetuar e transferir ligações telefônicas locais e interurbanas, 

anotando ou enviando recados, obtendo ou fornecendo informações de sua competência, de 

acordo com as necessidades da Unidade; 



i)                        Auxiliar na manutenção das instalações e materiais permanentes da Unidade 

quando possível a utilização da verba de adiantamento, comunicando à Coordenadoria Geral 

de Administração, quando não for possível a utilização da verba referida; 

i)Auxiliar na manutenção das instalações e materiais permanentes da Unidade; (Redação dada 

pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

j)                        Pesquisar informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa da 

Unidade, preparando os expedientes de sua competência; 

k)                      Operar equipamentos diversos, como microcomputador, processadores de 

textos, terminais de vídeo, fax, máquina de datilografia, máquina calculadora, máquina 

fotocopiadora entre outros; 

l)                        Auxiliar na organização de eventos e solenidades da Unidade; 

m)                    Auxiliar no transporte de material e nos serviços de copa da Unidade; 

m)Auxiliar nos serviços de copa; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de 

novembro de 2014) 

n)                      Redigir e digitar textos oficiais, tais como certidões e atestados, de acordo com 

os modelos previamente definidos; 

o)                      Proceder à conferência numérica de documentos, processos, materiais e 

equipamentos recebidos e de responsabilidade do respectivo órgão; 

p)                      Registrar e manter atualizados atos e decisões oficiais para consulta e 

divulgação; 

q)                      Auxiliar nas tarefas de atendimento, na ausência ou impedimento de servidores 

classificados na área respectiva; 

r)                        Transportar documentos e material de trabalho, bem como conduzir a viatura 

quando necessário para o exercício de suas atribuições. (Redação inserida pela Deliberação 

CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

Parágrafo único – Para os fins do disposto da alínea “g” do inciso I, deverá o Coordenador 

Regional ou Auxiliar informar aos Cartórios judiciais e outros órgãos pertinentes a identificação 

dos servidores autorizados para retirada dos autos e documentos. (Redação inserida pela 

Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

  

  

Art. 9º.           Os Oficiais de Atendimento da Defensoria Pública desempenham suas funções 

sob a supervisão e orientação dos Coordenadores Regionais e das Unidades, observando as 

diretrizes emanadas dos Atos Normativos que estabelecem as rotinas e o projeto de qualidade 

no atendimento; os Oficiais de Administração da Defensoria Pública desempenham suas 

funções sob a supervisão e orientação dos Coordenadores Regionais, observando as diretrizes 

emanadas da Coordenadoria Geral de Administração. 

Art. 9º. - Os Oficiais de Atendimento e Administrativos da Defensoria Pública desempenham 

suas funções sob a supervisão e orientação dos Diretores Regionais e Coordenadores 

Regional e Auxiliares, observando as diretrizes emanadas da Administração 

Superior. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

§ 1º. Os Oficiais de Defensoria Pública devem auxiliar os Diretores Regionais no exercício de 

suas atribuições, elaborando relatórios periódicos da Secretária ou Cartório sob sua 

responsabilidade, devendo zelar pela boa gestão dos recursos disponíveis e informar àquele 

sobre eventuais irregularidades ou necessidade de intervenção para resguardo ou melhoria da 

infraestrutura da unidade e do atendimento prestado. (Redação inserida pela Deliberação 

CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 



§ 2º. O Coordenador Regional formulará, mediante proposta do Diretor Regional, plano de 

divisão detalhada das atividades dos Oficiais classificados nas unidades a ele vinculadas, que 

poderá prever a especialização do Oficial de Defensoria em atribuições específicas de sua área 

de trabalho, ou, em caráter excepcional, contemplar atribuição de área diversa. (Redação 

inserida pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

§ 3º. O plano referido no parágrafo antecedente deverá ser aprovado pela Coordenação 

Regional e afixado nas dependências da Secretaria da Unidade. (Redação inserida pela 

Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

§ 4º. O Oficial de Defensoria poderá substituir o Diretor Regional em suas atribuições, em caso 

de afastamento igual ou superior a quinze dias e mediante prévia autorização da 

Coordenadoria Geral da Administração publicada no Diário oficial do Estado, conforme 

regramento próprio. (Redação inserida pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 

2014) 

§ 5º. Durante o tempo em que exercer a substituição, o servidor fará jus à diferença entre o 

valor do padrão ou referência do cargo de que é titular e o valor da referência do cargo em 

comissão, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 1.050, de 24 de junho de 

2008. (Redação inserida pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

§ 6º. Os Servidores auxiliarão os Defensores Públicos nos plantões judiciários, na Conferência 

Estadual, nas Pré-Conferências Regionais, nas audiências públicas, nos cursos e demais 

eventos institucionais que ocorram fora da jornada regular de trabalho, dentro da circunscrição 

judiciária em que está situada sua Unidade.(Redação inserida pela Deliberação CSDP nº 306, 

de 14 de novembro de 2014); 

  

  

Subseção III – Das Atribuições do Agente de Defensoria Pública 

  

  

Art. 10.           Os Agentes de Defensoria Pública devem executar tarefas compatíveis com sua 

área de conhecimento, e auxiliar na elaboração e execução de estudos, planos e projetos da 

Instituição, a partir de objetivos previamente definidos. 

  

Art. 11.           São atribuições gerais do Agente de Defensoria Pública: 

a)                       Participar da execução das metas e prioridades da Defensoria Pública; 

a)Atuar no gerenciamento e participar da execução do plano de metas e prioridades da 

Defensoria Pública; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 

2014) 

b)                      Interpretar documentos, segundo sua área de especialização, para atender as 

necessidades do serviço; 

c)                       Efetuar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres 

sobre matérias específicas, respondendo aos eventuais quesitos formulados pelos Defensores 

Públicos responsáveis pelo processo judicial ou expediente administrativo; 



c)Efetuar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, formulação de quesitos, informações e 

pareceres sobre matérias específicas, a serem feitos a partir da estratégia apresentada pelo 

Defensor Público, assegurada a eleição do procedimento técnico mais adequado; (Redação 

dada pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

d)                      Atender ao público e aos membros da instituição; 

e)                       Elaborar relatórios gerenciais e estatísticos das respectivas áreas. (Redação 

inserida pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014); 

  

Art. 12.           Os Agentes de Defensoria desempenharão suas atividades nas seguintes áreas 

de atuação: 

I-                       apoio à atividade-meio, para o desempenho de atribuições relacionadas ao 

suporte de atividades administrativas; 

II-                    apoio à atividade-fim, para o desempenho de atribuições ligadas ao atendimento 

ao público, por meio de pareceres, relatórios, estudos científicos de casos e apresentação de 

projetos ligados à prestação de assistência jurídica. 

III-                 psicossocial, para o desempenho de atribuições relacionadas à prestação do 

atendimento interdisciplinar; 

III – psicologia e serviço social, para o desempenho de atribuições relacionadas à prestação do 

atendimento multidisciplinar e interdisciplinar e à atuação como assistente técnico; (Redação 

dada pela Deliberação CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

IV-                 engenharia, arquitetura e urbanismo, para desempenho de atribuições 

relacionadas à gestão do patrimônio da instituição, bem como assessoria nos processos 

referentes à questão fundiária e habitacional; 

V-                    comunicação social, para desempenho de atribuições relacionadas às políticas 

de comunicação social e assessoria de imprensa da instituição; 

V – comunicação social, jornalismo, desenho industrial, marketing, publicidade, relações 

públicas e lingüística, para o desempenho de atribuições relacionadas às políticas de 

comunicação social e assessoria de imprensa da Instituição; (Redação dada pela Deliberação 

CSDP nº 306, de 14 de novembro de 2014) 

VI-                 tecnologia de informação, para desempenho de atribuições relacionadas às 

políticas de desenvolvimento, suporte, manutenção de sistemas e segurança da informação; 

VII-              contabilidade, para desempenho de funções relacionadas à elaboração de 

cálculos, análise de balanços, demonstrativos de resultados e gestão orçamentária da 

Instituição; 

  

§ 1º.            Poderá o Defensor Público-Geral do Estado estabelecer outras áreas de atuação, 

bem como detalhar as atribuições, rotinas e procedimentos de atuação dos Agentes de 

Defensoria Pública. 

§2º.          Os editais dos concursos de ingresso para o provimento de cargos de Agente de 

Defensoria Pública estabelecerão os requisitos para o ingresso na carreira, em cada área de 

atuação. 

  

Art. 13.           Os Agentes de Defensoria Pública desempenham suas funções sob a 

supervisão e orientação dos Coordenadores Regionais ou superiores hierárquicos, observando 

diretrizes emanadas dos atos normativos que estabelecem as rotinas de sua atuação, 

resguardada a sua independência técnica, que se limita à sua área específica de atuação. 



  

  

Seção III 

Dos Deveres do Servidor Público 

  

  

Art. 14.           Constituem deveres do servidor da Defensoria Pública do Estado, além de 

outros decorrentes das normas e princípios constitucionais e da legislação de regência: 

I–           desempenhar, com zelo e eficiência, as atribuições do cargo ou função de que seja 

titular, bem como os comandos emanados dos superiores hierárquicos; 

II-          guiar-se pelos valores da probidade, retidão, lealdade e justiça, escolhendo sempre, 

quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum e para 

o interesse público; 

III-         prestar contas aos superiores a respeito de suas atividades sempre que solicitado; 

IV-         prestar aos usuários do serviço público atendimento de qualidade, tratando-os com 

cortesia, urbanidade, respeito, disponibilidade e atenção, atentando à capacidade e às 

limitações de cada qual, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 

nacionalidade, cor, idade, religião, orientação sexual, posição social, dentre outras; 

V-          racionalizar, simplificar e desburocratizar os procedimentos, evitando solicitar aos 

usuários documentos ou diligências prescindíveis à prestação do serviço; 

VI-         representar aos órgãos competentes contra o uso indevido de bens e serviços afetos à 

Administração Pública e comunicar imediatamente a seus superiores todo ato que contrarie o 

interesse público; 

VII-       ser assíduo ao serviço; 

VIII-           atender às convocações dos órgãos da Administração Superior; 

IX-                 apresentar-se ao trabalho com vestimentas compatíveis com seu cargo, fazendo 

uso de uniforme quando exigido pela Instituição; 

X-                    manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos de 

organização e distribuição definidos pela Instituição; 

XI-                 cumprir, de acordo com as normas de serviço e as ordens e instruções 

superiores, as tarefas de seu cargo ou função; 

XII-              facilitar a fiscalização dos atos ou serviços por quem de direito; 

XIII-           estudar a legislação pertinente à sua área de atuação, em especial no tocante à 

estrutura administrativa e organizacional da Defensoria Pública e das atividades 



desempenhadas pelos membros da Instituição; 

XIV-           evitar desperdícios, adotar o padrão de economia e zelar pela guarda e boa 

aplicação dos bens e recursos que lhe forem confiados; 

XV-              resguardar o sigilo sobre o conteúdo de documentos ou informações obtidas em 

razão do cargo ou função; 

XVI-           comunicar imediatamente à Coordenadoria Geral de Administração o fato de manter 

participação societária em entidade civil ou comercial que pretenda estabelecer relações 

comerciais com a Defensoria Pública; 

XVII-        exercer suas funções com exclusividade na Defensoria Pública do Estado, salvo nos 

casos de acumulação de cargo previstos em lei. 

XVIII-     exercer permanente fiscalização sobre os servidores subordinados. 

  

Parágrafo único.       É permitido ao servidor o exercício não remunerado de encargo de 

mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio, advocacia ou outros 

incompatíveis com o exercício do cargo ou função, nos termos da lei. 

  

  

Seção IV 

Das Vedações ao Servidor Público 

  

  

Art. 15.           É vedado ao servidor público da Defensoria Pública do Estado, além daquelas 

proibições expressas na legislação de regência: 

I-               usar o cargo ou função para obter favorecimento para si ou para outrem; 

II-            atentar contra a reputação de outros servidores ou de cidadãos; 

III-          ser conivente com erro ou infração a este Regimento ou ao Código de Ética de sua 

categoria profissional; 

IV-           usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por 

qualquer pessoa; 

V-             perseguir, prejudicar ou favorecer usuários, membros, estagiários ou servidores 

públicos da Defensoria Pública do Estado por motivos de ordem pessoal; 

VI-           pleitear, provocar, sugerir ou receber ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, 

doação ou vantagem, para si, familiares ou outra pessoa, com vistas a cumprir sua missão ou 

influenciar outro servidor para o mesmo fim; 



VII-         alterar ou deturpar o teor de documentos públicos; 

VIII-      desviar recursos humanos e materiais da Defensoria Pública do Estado para fins 

particulares; 

IX-           fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em 

benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 

X-             apresentar-se ao serviço embriagado ou sob influência de substâncias 

entorpecentes ilícitas; 

XI-           deixar qualquer pessoa, sem motivo justo, à espera de solução na Unidade em que 

exerça suas funções, permitindo qualquer espécie de atraso na prestação do serviço 

XII-         ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho. 

XIII-      atribuir a outrem erro próprio; 

XIV-       cometer assédio sexual ou moral; 

XV-          submeter usuário, servidor público, membros ou estagiários a situação humilhante; 

XVI-       manter sob subordinação hierárquica cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou afim, até o terceiro grau; 

XVII-     indicar ou favorecer contratação, para cargo em provimento comissionado ou função 

derivada de terceirização, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou afim, 

até o terceiro grau; 

XVIII-   retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, 

livro ou bem pertencente ao patrimônio público; 

XIX-       deixar de zelar pelo patrimônio e documentação sob sua responsabilidade; 

XX-          desacatar ou afrontar, por atos ou palavras, pessoas com que se relacione em razão 

do cargo ou função; 

XXI-       recusar-se, imotivadamente, a desempenhar as funções institucionais para as quais foi 

designado; 

XXII-     participar da gerência ou administração de entidade civil ou comercial, ressalvadas as 

hipóteses legais; 

XXIII-   exercer comércio entre os companheiros de serviço; 

XXIV-     receber: 

a)                       salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada que esteja em 

desacordo com a lei ou que não tenha sido informada à Defensoria Pública do Estado; 

b)                      transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a permitir 

situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade; 



XXV-      aceitar presentes. 

  

  

Seção V 

Dos Impedimentos 

  

  

Art. 16.           Ao servidor da Defensoria Pública do Estado é defeso exercer suas funções em 

processo ou procedimento: 

I-                       em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado; 

II-                    em que tenha atuado anteriormente em defesa dos interesses da parte, ou tenha 

desempenhado qualquer função fora dos quadros da Defensoria; 

III-                 em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente consangüíneo, civil ou 

afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau; 

IV-                 em que haja postulado como advogado de quaisquer das pessoas mencionadas 

no inciso anterior; 

V-                    em que qualquer das pessoas indicadas no inciso III tenha funcionado ou haja 

funcionado naquele expediente; 

VI-                 em que houver dado à parte interessada parecer escrito sobre o objeto dos autos; 

VII-              em outras hipóteses previstas em lei. 

  

Parágrafo único.       Os servidores, quando se declararem impedidos, deverão comunicar 

imediatamente o fato, com a motivação adequada, ao superior imediato, que determinará a 

substituição a fim de não ocasionar prejuízos ao serviço público ou às partes interessadas. 

  

Art. 17.           Ao servidor da Defensoria Pública é vedada a participação em fiscalização, 

comissão, banca examinadora de concurso ou decisão, quando a fiscalização, julgamento ou 

votação disser respeito a seu cônjuge ou companheiro, parente consangüíneo, civil ou afim em 

linha reta ou colateral até o terceiro grau. 

  

Art. 18.           No relacionamento com outros órgãos e servidores da Defensoria Pública, ainda 

que não caracterize hipótese de impedimento, o servidor deverá esclarecer a existência de 

eventual conflito de interesses, bem como comunicar circunstância ou fato que embarace sua 



participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado. 

  

  

CAPÍTULO III 

  

DA SELEÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR 

  

  

Art. 19.           O ingresso nos cargos das classes previstas nos incisos I e II do artigo 1º da lei 

complementar estadual nº 1050/08 far-se-á no padrão inicial da respectiva classe, mediante 

concurso público de provas ou de provas e títulos, observados os requisitos mínimos previstos 

na mesma lei. 

  

§ 1º.            O edital dos concursos públicos deverá, em consonância com ato do Defensor 

Público-Geral, prever requisitos específicos, bem como a destinação dos cargos de acordo 

com as áreas de atuação estabelecidas nos artigos 7º e 12 da lei complementar nº 1050/08. 

§ 2º.            As providências necessárias à contratação de empresa especializada para 

realização do certame caberão à Coordenadoria Geral de Administração. 

  

Art. 20.           O provimento dos cargos comissionados do quadro de apoio da Defensoria 

atenderá a critérios objetivos relacionados à capacidade técnica dos interessados, sendo 

vedada a nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o 3º grau, inclusive, membros da Instituição que exerçam cargo em comissão ou 

função de confiança do Defensor Público-Geral. 

  

Parágrafo único.       Para cumprimento do disposto no caput a Coordenadoria Geral de 

Administração deverá manter um banco de currículos, a cujo acesso, para inclusão, deve ser 

conferida ampla publicidade. 

  

Art. 21.           O Diretor da Escola da Defensoria deverá apresentar ao Conselho Superior da 

Defensoria Pública, até o final do primeiro trimestre de cada ano, o planejamento relativo à 

implementação de política de formação continuada dos servidores. 

  

Art. 22.           A classificação de servidor em cada área de atuação deve ser acompanhada de 

capacitação específica para o desempenho de suas atribuições, sendo obrigatória a freqüência 



a curso de adaptação no caso de mudança da área de atuação. 

  

  

CAPÍTULO IV 

  

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

  

  

Art. 23.           Os servidores referidos nos incisos I e II do artigo 1º da Lei Complementar nº 

1.050, de 24 de junho de 2008, estarão sujeitos à avaliação especial de desempenho 

decorrente do estágio probatório, nos primeiros trinta e seis meses de atividade a partir do 

início do exercício, verificando-se a aptidão e capacidade para o exercício das atribuições 

inerentes ao cargo. 

  

§ 1º.            A avaliação da aptidão e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao 

cargo será realizada com base nos seguintes critérios: 

I-                       assiduidade - refere-se a faltas, atrasos e saídas antecipadas, devidamente 

registradas no livro-ponto; 

II-                     disciplina - verifica a integração às regras, normas e procedimentos, a 

pontualidade na prestação das tarefas atribuídas e confere a urbanidade no trato com as 

pessoas; 

III-                 capacidade de iniciativa – talento e aptidão para proposição de soluções 

regulares aos problemas enfrentados na lida; 

IV-                 produtividade - analisa o cumprimento dos deveres, o interesse e a disposição na 

prestação das atividades e a qualidade na apresentação do trabalho; 

V-                     responsabilidade – trata da utilização econômica e conservação de materiais e 

equipamentos, da capacidade de assimilar e aplicar os ensinamentos, a organização e a 

eficiência na prestação das atribuições. 

  

Art. 24.           O período de estágio probatório será acompanhado por Comissão Técnica 

constituída por Ato do Defensor Público-Geral do Estado, em conjunto com o Departamento de 

Recursos Humanos da Coordenadoria Geral de Administração da Defensoria Pública do 

Estado e as Coordenadorias Regionais e demais órgãos aos quais os funcionários estiverem 

subordinados, que deverão: 

I-                       propiciar condições para a adaptação do servidor ao ambiente de trabalho; 



II-                     orientar o servidor no desempenho de suas atribuições; 

III-                  verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de submeter o servidor a 

programa de treinamento; 

IV-                  sugerir a alteração das atribuições do servidor e a reclassificação; 

V-                    propor a exoneração do servidor com a devida justificativa. 

  

Art. 25.           A avaliação será promovida semestralmente pela área de Recursos Humanos da 

Defensoria Pública do Estado, com base nos critérios indicados no § 1º do artigo 23 deste 

Regimento, desdobrados na planilha de avaliação do Anexo I, orientada pelos relatórios 

mensais disciplinados pela Coordenadoria Geral de Administração e elaborados 

obrigatoriamente pelos servidores da Instituição.  

  

§ 1º.            A avaliação pautar-se-á nos conceitos insuficiente, deficiente, regular, bom e ótimo, 

atribuídos a cada um dos critérios definidos pelo § 1º do artigo 23. 

§ 2º.            Serão considerados aprovados na avaliação especial de desempenho os 

funcionários que obtiverem conceito regular, bom ou ótimo em todas as avaliações periódicas. 

§ 3º.            A avaliação insuficiente ou deficiente demandará orientação, readaptação, 

submissão a treinamentos e capacitações obrigatórias e a alteração de atribuições, consoante 

decisão da Comissão Técnica. 

§ 4º.            A Comissão Técnica poderá sugerir a reclassificação do funcionário público em 

estágio probatório, cabendo a decisão ao Conselho Superior da Defensoria Pública. 

§ 5º.            A avaliação insuficiente ou deficiente em algum dos critérios poderá ser 

considerada sanada, aproveitando-se o estágio probatório, caso seja suficiente a aplicação das 

medidas elencadas nos parágrafos 3º e 4º deste artigo. 

  

Art. 26.           Decorridos 30 (trinta) meses do período de estágio probatório, a Coordenadoria 

Geral de Administração, por intermédio do responsável pela área de Recursos Humanos, 

encaminhará à Comissão Técnica, 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 Técnica 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 Técnica 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 Técnica encaminhará ao Defensor Público-Geral do Estado, para 



decisão final, proposta de confirmação ou de exoneração do servidor. 

§ 4º.            Os atos de confirmação ou de exoneração deverão ser publicados pela autoridade 

competente até o penúltimo dia do estágio probatório. 

  

Art. 27.           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. 

  

Art. 28.           Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser afastado do 

seu cargo, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, VI e VIII do artigo 150 da Lei 

complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006, ficando, nesses casos, suspenso o respectivo 

prazo trienal. 

  

Art. 29.           A Comissão Técnica se reunirá, ordinariamente, a cada três meses, mediante 

convocação do presidente, para avaliação conjunta dos funcionários públicos e para apresentar 

sugestões relativas ao estágio probatório. 

  

  

CAPÍTULO V 

  

DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO 

  

  

Art. 30.           Os servidores públicos comissionados e os já confirmados na carreira, estarão 

sujeitos à avaliação periódica de desempenho anual. 

  

Art. 31.           No final de outubro de cada ano, a Coordenadoria Geral de Administração, por 

intermédio do responsável pela área de Recursos Humanos, encaminhará à Comissão Técnica 

prevista no artigo 24 desta Deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório circunstanciado 

sobre a conduta e o desempenho profissional do servidor, se o caso, com proposta 

fundamentada de orientação, treinamento, capacitação, alteração de atribuições ou 

reclassificação. 

  

§ 1º.            A Comissão Técnica poderá solicitar informações complementares para referendar 

a proposta de que trata o "caput" deste artigo. 



§ 2º.            A Comissão Técnica decidirá sobre a necessidade de reorientação, treinamento, 

capacitação, alteração de atribuições ou reclassificação. 

§ 3º.            No caso de ter sido proposta sanção administrativa, por se patentear infração 

disciplinar evidenciada na avaliação periódica, a Comissão Técnica decidirá sobre a remessa à 

Corregedoria-Geral de representação contra o funcionário. 

  

Art. 32.           Aplica-se à avaliação periódica de desempenho o sistema de avaliação do 

estágio probatório previsto no Capítulo IV - Regulamentação do Estágio Probatório, naquilo que 

couber. 

  

§ 1º.            A avaliação continuada referida neste capítulo pautar-se-á em atribuição de notas 

em escala crescente, do pior ao melhor desempenho, de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 

atribuídos a cada um dos critérios definidos pelo artigo 23. 

§ 2º.            Serão considerados aprovados na avaliação de desempenho os funcionários que 

obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na média de todas as provas 

componentes da avaliação periódica. 

§ 3º.            A avaliação inferior a 50 (cinqüenta) pontos na média das provas demandará 

reorientação, readaptação, submissão a treinamentos e capacitações obrigatórias e a alteração 

de atribuições, consoante decisão da Comissão Técnica. 

§ 4º.            A Comissão Técnica poderá sugerir a reclassificação do funcionário público, 

cabendo a decisão ao Conselho Superior da Defensoria Pública. 

§ 5º.            A avaliação nos moldes do § 3º em algum dos critérios poderá ser considerada 

sanada, caso seja suficiente a aplicação das medidas elencadas nos parágrafos 3º e 4º deste 

artigo. 

  

  

CAPÍTULO VI 

  

DA PROGRESSÃO E DA PROMOÇÃO 

  

  

Art. 33.           A progressão será realizada anualmente, mediante processo de avaliação de 

desempenho previsto no capítulo anterior, até o limite de 20% (vinte por cento) do total de 

servidores de cada uma das classes previstas nos incisos I e II do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 1.050, de 24 de junho de 2008. 



  

Art. 34.           Poderão participar do processo de progressão os servidores que tenham: 

I-                       cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão da 

classe em que seu cargo estiver enquadrado; 

II-                    obtido avaliação mínima de 50% (cinqüenta por cento) em pelo menos 3 (três) 

processos anuais de avaliação periódica de desempenho; 

III-                 obtido avaliação mínima de 50% (cinqüenta por cento) em prova teórica ou prova 

teórica e prática elaborada pelo Departamento de Recursos Humanos da Coordenadoria Geral 

de Administração da Defensoria Pública ou entidade conveniada. 

  

Art. 35.           O interstício trienal previsto no inciso I do artigo 16 da lei complementar 1050/08, 

será interrompido quando o servidor estiver afastado de seu cargo, exceto se: 

I-                       nomeado para cargo em comissão de que trata a Lei Complementar nº 1.050, 

de 24 de junho de 2008; 

II-                     designado para função retribuída mediante gratificação "pro labore" a que se 

refere o artigo 13 da lei complementar nº 1.050, de 24 de junho de 2008; 

III-                  afastado nos termos do artigo 75 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 

IV-                  afastado, sem prejuízo dos vencimentos, para participação em cursos, 

congressos ou demais certames afetos à sua área de atuação, pelo prazo máximo de 90 

(noventa) dias; 

V-                     afastado sob fundamento de uma das hipóteses contidas no artigo 134 da Lei 

Complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006. 

  

Art. 36.           A promoção permitirá a passagem da referência 1 para a referência 2 dos 

quadros remuneratórios dos servidores integrantes das classes previstas nos incisos I e II do 

artigo 1º da Lei Complementar nº 1.050, de 24 de junho de 2008. 

  

Art. 37.           Quando o valor do vencimento do grau "A" da referência subseqüente for inferior 

àquele anteriormente percebido, o enquadramento far-se-á no grau com valor imediatamente 

superior. 

  

Art. 38.           São requisitos para fins de promoção: 

I-                       contar, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício em um mesmo cargo 

pertencente às classes identificadas nos incisos I e II do artigo 1º da Lei Complementar nº 

1.050, de 24 de junho de 2008; 



II-                    ter recebido nota igual ou superior à média dos ocupantes do mesmo padrão em 

sua classe nas 3 (três) últimas avaliações de desempenho; 

III-                 ser aprovado em avaliação teórica ou prática para aferir a aquisição de 

competências necessárias ao exercício de suas funções na referência superior; 

IV-                 possuir diploma de: 

a)                       graduação em curso de nível superior relativo à sua área de atuação, para os 

integrantes da classe de Oficial de Defensoria Pública; 

b)                      pós-graduação "stricto" ou "lato sensu", mestrado ou doutorado relativo à sua 

área de atuação, para os integrantes da classe de Agente de Defensoria Pública. 

  

Parágrafo único.       Os cursos a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso IV deste artigo 

e os demais critérios relativos ao processo de promoção serão estabelecidos por resolução da 

Coordenadoria Geral de Administração. 

  

  

CAPÍTULO VII 

  

Da Fiscalização da Atividade Funcional e dos Serviços 

  

  

Art. 39.           A atividade funcional dos servidores públicos da Defensoria Pública do Estado 

está sujeita a fiscalização permanente, por meio de correição ou inspeção, nos termos da lei. 

  

Parágrafo único.       Qualquer pessoa poderá representar ao Corregedor-Geral sobre abusos, 

erros, omissões ou conduta incompatível dos servidores da Defensoria Pública do Estado. 

  

  

CAPÍTULO VIII 

  

Das Penalidades 

  



  

Art. 40.           Os servidores da Defensoria Pública do Estado são passíveis das seguintes 

sanções disciplinares: 

I-                       advertência; 

II-                    censura; 

III-                 suspensão por até 90 (noventa) dias; 

IV-                 cassação de disponibilidade e de aposentadoria; 

V-                    demissão. 

  

Art. 41.           Na aplicação das penas disciplinares, deverão ser consideradas a natureza e a 

gravidade da infração, os danos que dela provenham para o serviço e os antecedentes do 

infrator. 

  

Parágrafo único.       Os servidores comissionados, a critério do Defensor Público-Geral, 

poderão ser exonerados sem necessidade de motivação ou instituição de procedimento 

disciplinar. 

  

Art. 42.           A pena de advertência será aplicada, por escrito, no caso de descumprimento de 

dever funcional de pequena gravidade. 

  

Art. 43.           A pena de censura será aplicada, por escrito, ao infrator que, já punido com 

advertência, vier a praticar outra infração disciplinar que o torne passível da mesma pena ou se 

a gravidade da infração justificar, desde logo, a aplicação da pena de censura. 

  

Art. 44.           A pena de suspensão será aplicada no caso de: 

I-                  infrator que, já punido com censura, vier a praticar outra infração disciplinar que o 

torne passível da mesma sanção ou se a gravidade da infração justificar, desde logo, a 

aplicação da pena suspensiva; 

II-               violação de proibições e impedimentos na Lei 988, de 09 de janeiro de 2006 e no 

presente Regimento. 

  

Parágrafo único.       Enquanto perdurar, a suspensão acarretará a perda dos direitos e 

vantagens decorrentes do exercício do cargo, não podendo ter início durante férias ou licenças. 



  

Art. 45.           A penalidade de cassação de disponibilidade ou de aposentadoria será aplicada 

se o servidor houver praticado, quando em atividade, falta passível de pena de demissão. 

  

Art. 46.           A pena de demissão será aplicada ao servidor da Defensoria Pública do Estado 

nos casos de: 

I-                       prática de conduta tipificada como infração penal incompatível com o exercício 

do cargo; 

II-                    prática das condutas previstas no artigo 165 e 166 da Lei Complementar nº 

988/06, quando a infração se der mediante o exercício irregular da advocacia; 

III-                  abandono do cargo; 

IV-                  procedimento irregular, de natureza grave. 

  

§ 1º.            Considerar-se-á abandono de cargo o não comparecimento do servidor ao serviço 

por mais de 30 (trinta) dias. 

§ 2º.            Para os fins previstos no inciso I deste artigo, consideram-se incompatíveis com o 

exercício do cargo, dentre outras, as infrações penais praticadas contra a administração e a fé 

pública e as que importem lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público ou de 

bens confiados à sua guarda. 

  

Art. 47.           As decisões referentes à imposição de sanção disciplinar, com menção dos fatos 

que lhe deram causa, constarão do prontuário do servidor. 

  

Parágrafo único.       As decisões definitivas referentes à imposição de sanção disciplinar 

serão publicadas no Diário Oficial. 

  

§ 1º. As decisões definitivas referente à imposição da sanção disciplinar serão publicadas no 

Diário Oficial. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 2012) 

§ 2º. Decorridos 5 (cinco) anos da imposição de sanção disciplinar, sem cometimento de nova 

infração, não mais poderá ela ser considerada em prejuízo do Servidor Público, inclusive para 

efeito de reincidência. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 

2012) 

  

Art. 48.           Aplica-se o disposto nos artigos 184 e seguintes da Lei Complementar nº 988, 



de 09 de janeiro de 2006, no tocante à extinção da punibilidade. 

  

  

CAPÍTULO IX 

  

Do Procedimento Disciplinar 

E DA COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE 

  

  

Art. 49.           A Comissão Processante Permanente da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo será designada por ato do Corregedor-Geral. 

  

Art. 50.           A Comissão Processante Permanente terá como atribuição instruir os 

procedimentos de apuração de infrações atribuídas a servidores da Defensoria Pública do 

Estado, mediante determinação das autoridades competentes. 

  

Parágrafo único.       Os membros da Comissão Processante Permanente terão mandato de 1 

(um) ano, facultada a recondução, podendo ser dispensados a qualquer tempo, a critério do 

Corregedor-Geral. 

  

Art. 51.           A Comissão Processante Permanente terá sede na Capital, sendo integrada por 

um Defensor Público, que a presidirá, e por dois servidores da Defensoria Pública, um dos 

quais, preferencialmente, lotado na Coordenadoria Geral da Administração. 

  

§ 1º.            A designação dos componentes da Comissão Processante Permanente será 

realizada sem prejuízo das suas atribuições normais, excetuando-se as situações em que, pelo 

volume de procedimentos a serem instruídos, seja recomendada a dedicação exclusiva. 

§ 2º.            A atuação dos membros da Comissão Processante Permanente com prejuízo das 

atribuições inerentes ao seu cargo dependerá de ato normativo específico do Defensor Público-

Geral do Estado. 

§ 3º.            O Corregedor-Geral poderá designar, por solicitação do seu presidente e em 

caráter excepcional, um terceiro servidor para integrar a Comissão Processante, por tempo 

limitado e exclusivamente para a realização de diligências e serviços auxiliares que se afigurem 

necessários ao bom andamento da instrução e ao devido cumprimento dos prazos dos 

procedimentos em tramitação. 



  

Art. 52.           Não poderão ser encarregados da apuração amigo íntimo ou inimigo, parente 

consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, cônjuge, 

companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do investigado, 

assim como o subordinado deste. 

  

§ 1º.            O presidente ou membro da comissão processante deverá comunicar, desde logo, 

ao Corregedor-Geral, o impedimento que por ventura ocorrer, a fim de serem tomadas as 

providências necessárias visando a sua substituição naquele procedimento. 

§ 2º.            A qualquer tempo poderão os membros da Comissão Processante declinar, por 

suspeição, da atuação nos procedimentos de sua alçada, comunicando reservadamente ao 

Corregedor-Geral os motivos para tanto. 

  

Art. 53.           A apuração das infrações disciplinares imputadas a servidor da Defensoria 

Pública será feita mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, garantido o 

direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos 

do que dispõe a Lei Complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006, observando-se o disposto 

na Súmula Vinculante nº 05, do Supremo Tribunal Federal. 

  

Parágrafo único.       Os procedimentos administrativos serão conduzidos pelo Presidente da 

Comissão Processante Permanente, que poderá delegar a realização de diligências e serviços 

auxiliares que se afigurem necessários ao bom andamento da instrução aos demais membros 

da Comissão, por despacho nos autos ou ato normativo próprio. 

  

Art. 54.           Compete ao Presidente da Comissão Processante Permanente, sempre por 

despacho motivado, a instauração: 

I-            de sindicância: 

a)                       de ofício; 

b)                      por determinação do Defensor Público-Geral do Estado, do Corregedor-Geral, 

ou do Conselho Superior; 

c)                       por provocação de qualquer pessoa, vedadas a denúncia anônima e a que não 

forneça elementos indiciários de infração disciplinar; 

II-          de processo administrativo disciplinar, por determinação do Defensor Público-Geral do 

Estado, do Corregedor-Geral ou do Conselho Superior. 

  

  

Art. 54. Compete ao Corregedor-Geral, sempre por despacho motivado, a 

instauração: (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 2012) 



I -: de sindicância (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 2012) 

a)      de ofício 

b)      por determinação do Defensor Público-Geral do Estado ou do Conselho 

Superior; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 2012) 

c)      por provocação de qualquer pessoa, vedadas a denúncia anônima e a que não 

forneça elementos indiciários de infração disciplinar; 

II - de processo administrativo disciplinar, por determinação do Defensor Público-Geral do 

Estado ou do Conselho Superior. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de 

dezembro de 2012) 

  

Art. 55.           Durante a sindicância ou processo administrativo, o Defensor Público-Geral do 

Estado, por representação do Presidente da Comissão Processante Permanente, poderá 

afastar o sindicado ou o indiciado do exercício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e 

vantagens, desde que demonstrada a necessidade da medida para a garantia da regular 

apuração dos fatos. 

  

Parágrafo único.       O afastamento não excederá 60 (sessenta) dias, podendo, 

excepcionalmente, ser prorrogado por até igual período mediante decisão do Defensor Público-

Geral do Estado, se mantidas as circunstâncias originais. 

  

  

Art. 55. Durante a sindicância ou processo administrativo, o Defensor Público-Geral do Estado, 

por representação do Corregedor-Geral, poderá afastar o sindicado ou o indiciado do exercício 

do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, desde que demonstrada a 

necessidade da medida para a garantia de regular apuração dos fatos. (Redação dada pela 

Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 2012) 

Parágrafo único. O afastamento não excederá 60 (sessenta) dias, podendo, 

excepcionalmente, ser prorrogado por até igual período mediante decisão do Defensor Público-

Geral do Estado, provocada por representação do Corregedor-Geral, se mantidas as 

circunstâncias originais. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 

2012) 

  

Art. 56.           Os autos de sindicância e de processo administrativo serão sigilosos e, ao final, 

arquivados na Corregedoria-Geral. 

  

Art. 57.           Aplicam-se aos procedimentos disciplinares de que trata esta Deliberação as 

normas da Lei Complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006 e, subsidiariamente,  as do 

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e do Código de Processo Penal. 



  

Art. 58.           Ao final da Sindicância, o Presidente da Comissão, em 10 (dez) dias, elaborará 

relatório, em que, fundamentadamente, opinará pela instauração de processo administrativo ou 

pelo arquivamento dos autos, encaminhando-os para apreciação do Corregedor-Geral. 

  

§ 1º.            Se concluir pela instauração de processo administrativo, o Corregedor-Geral 

formulará requerimento fundamentado dirigido ao Defensor Público-Geral do Estado. 

§ 2º.            Se concluir pelo arquivamento e a sindicância houver sido instaurada por 

determinação do Defensor Público-Geral do Estado ou do Conselho Superior, o Corregedor-

Geral encaminhará os autos ao órgão respectivo para decisão final. 

  

Art. 59.           Ao final de Processo Administrativo Sumário, o Presidente da Comissão terá 15 

(quinze) dias para encaminhar os autos, com relatório conclusivo, ao Conselho Superior, que 

deliberará em 20 (vinte) dias, remetendo em seguida o feito ao Defensor Público-Geral do 

Estado, para decisão no mesmo prazo. 

  

Art. 59. Ao final de Processo Administrativo Sumário, o Presidente da Comissão, em 5 (cinco) 

dias, elaborará relatório conclusivo e remeterá os autos do Corregedor-Geral. (Redação dada 

pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 2012) 

Parágrafo único – O Corregedor-Geral terá 10 (dez) dias para encaminhar aos autos do 

Conselho Superior, com manifestação conclusiva, o qual deliberará em 20 (vinte) dias, 

remetendo em seguida o feito ao Defensor Público-Geral do Estado, para a decisão no mesmo 

prazo. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 2012) 

  

Art. 60.           Ao final de Processo Administrativo Ordinário, o Presidente da Comissão, em 20 

(vinte) dias, elaborará relatório conclusivo e remeterá os autos ao Conselho Superior, que 

deliberará em 30 (trinta) dias, encaminhando o feito em seguida ao Defensor Público-Geral do 

Estado, para decisão no mesmo prazo. 

  

Art. 60.           Ao final de Processo Administrativo Ordinário o Presidente da Comissão, em 10 

(dez) dias, elaborará relatório conclusivo e remeterá os autos ao Corregedor-Geral. (Redação 

dada pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 2012) 

Parágrafo único – O Corregedor-Geral terá 10 (dez) dias para encaminhar aos autos do 

Conselho Superior, com manifestação conclusiva, o qual deliberará em 30 (trinta) dias, 

encaminhando o feito em seguida ao Defensor Público-Geral do Estado, para decisão no 

mesmo prazo. (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 260, de 20 de dezembro de 2012) 

  



CAPÍTULO X 

  

Das Disposições Finais 

  

  

Art. 61.           O presente regimento não se aplica ao cargo de Ouvidor-Geral da Defensoria 

Pública do Estado. 

  

Art. 62.           Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público-Geral do Estado. 

  

Art. 63.           Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

  

  

  

  

ANEXO I. 

  

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

  

Assiduidade. 

Refere-se a faltas, atrasos e saídas antecipadas, devidamente registradas no livro-ponto ou 

outro sistema de controle de freqüência. Preenchimento exclusivo do Departamento de 

recursos Humanos (ótimo representa a plena observância da carga horária de 

trabalho; bom equivalerá à prestação plena da carga horária de trabalho com, no máximo, três 

atrasos ou três saídas antecipadas, sem faltas no período; regular demanda prestação da 

carga completa de trabalho com no máximo quatro atrasos ou três saídas 

antecipadas; deficiente representa o cumprimento da carga horário de trabalho com uma falta 

injustificada, ou mais de cinco atrasos ou cinco saídas antecipadas; insuficiente é a prestação 

da jornada de trabalho com mais de uma falta injustificada ou mais de dez atrasos ou dez 

saídas antecipadas).” 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

  



Refere-se a faltas, atrasos e saídas antecipadas, devidamente registradas no 

livro-ponto ou outro sistema de controle de freqüência. Preenchimento exclusivo do 

Departamento de Recursos Humanos (ótimo representa a plena observância da carga horária 

de trabalho; bom equivalerá à prestação plena da carga horária de trabalho com, no máximo, 

três atrasos ou três saídas antecipadas, sem faltas no período; regular demanda prestação da 

carga completa de trabalho com no máximo três faltas justificadas ou abonadas, ou mais três 

atrasos ou três saídas antecipadas; deficiente representa o cumprimento da carga horário de 

trabalho com mais de três faltas justificadas ou abonadas, ou mais de cinco atrasos ou cinco 

saídas antecipadas; insuficiente é a prestação da jornada de trabalho com faltas injustificadas 

ou mais de dez atrasos ou dez saídas antecipadas) 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

Justificativa: 

  

  

Na avaliação dos demais critérios o Departamento de Recursos Humanos 

contará com dados encaminhados pela Coordenadoria Regional ou órgão ao qual o funcionário 

está subordinado, cinco dias antes do prazo para a confecção da avaliação e pelos relatórios 

mensais referidos no artigo 3º desta Deliberação. 

  

Disciplina 

Verificação de observância às regras, normas e procedimentos. 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

Justificativa: 

  

  

Pontualidade na prestação das tarefas atribuídas. 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

Justificativa: 

  

  

Urbanidade no trato com as pessoas. 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

Justificativa: 



  

  

Capacidade de iniciativa 

Talento e aptidão para proposição de soluções regulares aos problemas 

enfrentados na lida. 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

Justificativa: 

  

  

Produtividade 

Análise sobre o cumprimento dos deveres, o interesse e a disposição na 

prestação das atividades. 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

Justificativa: 

  

  

Avaliação sobre a qualidade na apresentação do trabalho. 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

Justificativa: 

  

  

Responsabilidade 

Análise sobre a utilização econômica e conservação de materiais e 

equipamentos. 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

Justificativa: 

  

  



Análise da capacidade de assimilar e aplicar os ensinamentos. 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

Justificativa: 

  

  

Avaliação sobre a organização e a eficiência na prestação das atribuições. 

(  ) Insuficiente  (  ) Deficiente   (  ) Regular   (  ) Bom   (  ) Ótimo 

Justificativa:  

 

 
Assembleia Legislativa do Estado de São PauloFicha informativa  
Texto com alterações 

LEI Nº 10.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 1968 

(Atualizada até a Lei Complementar nº 1.196, de 27 de fevereiro de 2013) 

Dispõe sobre o 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 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 4º - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 
funcionário. 
Artigo 5º - Os cargos públicos são isolados ou de carreira. 
Artigo 6º - Aos cargos públicos serão atribuídos valores determinados por referências 
numéricas, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadoras de graus. 
Parágrafo único - O conjunto de referência e grau constitui o padrão do cargo. 
Artigo 7º - Classe é o conjunto de cargos da mesma denominação. 
Artigo 8º - 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. 

 
TÍTULO II 
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DO PROVIMENTO, DO EXERCÍCIO E DA VACÂNCIA DOS CARGOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO I 

Do Provimento 

Artigo 11 - Os cargos públicos serão providos por: 
I - nomeação; 
II - transferência; 
III - reintegração; 
IV - acesso; 
V - reversão; 
VI - aproveitamento; e 
VII - readmissão. 
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. 
  

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; e 
III - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento dessa natureza. 
  

SEÇÃO II 

Da Seleção de Pessoal 

SUBSEÇÃO I 

Do Concurso 

  
Artigo 14 - A nomeação para cargo público de provimento efetivo será precedida de concurso 
público de provas ou de provas e títulos. 
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. 
Artigo 17 - Os concursos serão regidos por instruções especiais, expedidas pelo órgão 
competente. 
Artigo 18 - As instruções especiais determinarão, em função da natureza do cargo: 
I - se o concurso será: 
1 - de provas ou de provas e títulos; e 
2 - por especializações ou por modalidades profissionais, quando couber; 
II - as condições para provimento do cargo referentes a: 



1 - diplomas ou experiência de trabalho; 
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; e 
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 

  
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. 
  

CAPÍTULO III 

Das Substituições 

  
Artigo 23 - Haverá substituição no impedimento legal e temporário do ocupante de cargo de 
chefia ou de direção. 
Parágrafo único - Ocorrendo a vacância, o substituto passará a responder pelo expediente da 
unidade ou órgão correspondente até o provimento do cargo. 
Artigo 24 - A substituição, que recairá sempre em funcionário público, quando não for 
automática, dependerá da expedição de ato de autoridade competente. 
§ 1º - O substituto exercerá o cargo enquanto durar o impedimento do respectivo ocupante. 
§ 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. 
§ 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. 
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. 
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 §§ 1º e 2º do art. 24. 
  

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. 
Artigo 29 - A transferência por permuta se processará a requerimento de ambos os 
interessados e de acordo com o prescrito neste capítulo. 
- Nota: vide Decreto nº 4.633, de 01/10/1974. 
  

CAPÍTULO V 

Da Reintegração 

  
Artigo 30 - A reintegração é o reingresso no serviço público, decorrente da decisão judicial 
passada em julgado, com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. 
Artigo 31 - A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido 
transformado, no cargo resultante. 
§ 1º - Se o cargo estiver preenchido, o seu ocupante será exonerado, ou, se ocupava outro 
cargo, a este será reconduzido, sem direito a indenização. 
§ 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 32 - Transitada em julgado a sentença, será expedido o decreto de reintegração no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
  

CAPÍTULO VI 

Do Acesso 

  
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. 
  

CAPÍTULO VII 

Da Reversão 

  
Artigo 35 - 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. 
§ 4º - A reversão só poderá efetivar-se quando, em inspeção médica, ficar comprovada a 
capacidade para o exercício do cargo. 
§ 5º - Se o laudo médico não for favorável, poderá ser procedida nova inspeção de saúde, para 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=146162


o mesmo fim, decorridos pelo menos 90 (noventa) dias. 
§ 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. 
  

CAPÍTULO VIII 

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. 
§ 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 for 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. 
§ 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. (NR) 
- § 7º acrescentado pelo Decreto-Lei nº 76, de 27/05/1969. 
  

CAPÍTULO IX 

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 precedida 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. 
Artigo 40 - A readmissão será feita no cargo anteriormente exercido pelo ex-funcionário ou, se 
transformado, no cargo resultante da transformação. 
  

CAPÍTULO X 

Da Readaptação 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=48663


  
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. 
  

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

CAPÍTULO XII 

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; (NR) 
- Inciso VI com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
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 tal deficiência não impeça o desempenho normal das 
funções inerentes ao cargo de cujo provimento se trata. 
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 
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do Estado, em comissão do Governo ou, em casos especiais, a critério da autoridade 
competente. 
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. 
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. 
§ 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: (NR) 
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; (NR) 
II - por 30 (trinta) dias, mediante a interposição de recurso pelo candidato contra a decisão do 
órgão médico oficial (NR). 
§ 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. (NR) 
§ 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. (NR) 
- Artigo 53 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
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. (NR) 
- Artigo 55 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
  

CAPÍTULO XIII 

Da Fiança 

Artigo 56 - Revogado. 
- 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. 
§ 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. 
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 59 - O chefe da repartição ou de serviço em que for lotado o funcionário é a autoridade 
competente para dar-lhe exercício. 
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 
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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. 
§ 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. 
§ 3º - No interesse do serviço público, os prazos previstos neste artigo poderão ser reduzidos 
para determinados cargos. 
§ 4º - O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado. 
Artigo 61 - Em caso de mudança de sede, será concedido um período de trânsito, até 8 (oito) 
dias, a contar do desligamento 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. 
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. (NR) 
- Parágrafo único acrescentado pela Lei Complementar nº 1.043, de 09/05/2008. 
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 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 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. 
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. (NR)  
§ 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. (NR)  
§ 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 semi-aberto, 
salvo na hipótese em que a decisão condenatória determinar a perda do cargo público. (NR) 
- Artigo 70 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.012, de 05/04/2007. 
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. 
Artigo 72 - O funcionário, quando no desempenho do mandato eletivo federal ou estadual, 
ficará afastado de seu cargo, com prejuízo do vencimento ou remuneração. 
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. (NR) 
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se igualmente à hipótese de nomeação de 
Prefeito. (NR) 
- Artigo 73 com redação dada pela Lei Complementar nº 87, de 25/04/1974. 
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. (NR) 
§ 1º - Na hipótese prevista neste artigo, o afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos e 
vantagens, ainda que não incorporadas, do respectivo cargo.(NR) 
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§ 2º - É vedada a remoção ou transferência do funcionário durante o exercício do mandato. 
(NR) 
- Artigo 74 com redação dada pela Lei Complementar nº 87, de 25/04/1974. 
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 

  
- Suspensa a aplicabilidade pela Administração com base no pronunciamento do Secretário de 
Estado - Chefe da Casa Civil de 04/08/1971, publicado no DOE de 06/08/1971, pág. 3. 
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 estadual, será 
contado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 
- Artigo 76 com redação dada pela Lei Complementar nº 318, de 10/03/1983. 
Nota: O artigo 1º da Lei Complementar nº 437, de 23/12/1985, fixou a vigência deste artigo 
para 21/12/1984. 
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 folha de 
pagamento. 
§ 2º - O número de dias será convertido em anos, considerados sempre estes como de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias. 
§ 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 esse número. 
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; (NR) 
- Inciso IV com redação dada pela Lei Complementar nº 318, de 10/03/1983. 
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 parágrafo 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, se o funcionário for declarado inocente ou se a 
pena imposta for 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. 
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XVI - licença-paternidade, por 5 (cinco) dias; (NR) 
- Inciso XVI acrescentado pela Lei Complementar nº 1.054, de 07/07/2008. 
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. (NR) 
- Artigo 79, "caput", com redação dada pela Lei Complementar nº 124, de 11/11/1975. 
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. 
Artigo 80 - Será contado para todos os efeitos, salvo para a percepção de vencimento ou 
remuneração: 
I - o afastamento para provas de competições desportivas nos termos do item II do § 2º do art. 
75; e 
II - as licenças previstas nos arts. 200 e 201. 
Artigo 81 - Os tempos adiante enunciados serão contados: (NR) 
I - para efeito de concessão de adicional por tempo de serviço, sexta-parte, aposentadoria e 
disponibilidade: (NR) 
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; (NR) 
b) o de afastamento nos termos do artigo 67; (NR) 
II - para efeito de disponibilidade e aposentadoria, o de licença para tratamento de saúde.(NR) 
- Artigo 81 com redação dada pela Lei Complementar nº 318, de 10/03/1983. 
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. (NR) 
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à hipótese de nomeação de Prefeito. (NR) 
- Artigo 82 com redação dada pela Lei Complementar nº 87, de 25/04/1974. 
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 simultaneamente 
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. 
Artigo 85 - Não será computado, para nenhum efeito, o tempo de serviço gratuito. 
  

CAPÍTULO XVI 

Da Vacância 

  
Artigo 86 - A vacância do cargo decorrerá de: 
I - exoneração; 
II - demissão; 
III - transferência; 
IV - acesso; 
V - aposentadoria; e 
VI - falecimento. 
§ 1º - Dar-se-á a exoneração: 
1 - a pedido do funcionário; 
2 - a critério do Governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão; e 
3 - quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal. 
§ 2º - A demissão será aplicada como penalidade nos casos previstos nesta lei. 
  

TÍTULO III 
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DA PROMOÇÃO 

 
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 
forma 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 89 - Da apuração do merecimento será dada ciência ao funcionário. 
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 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: 
1 - na classificação por merecimento: 
a) os títulos e os comprovantes de conclusão de cursos, relacionados com a função exercida; 
b) a assiduidade; 
c) a antigüidade no cargo; 
d) os encargos de família; e 
e) a idade; 
2 - na classificação por antigüidade: 
a) o tempo no cargo; 
b) o tempo de serviço prestado ao Estado; 
c) o tempo de serviço público; 
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. 
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. 
- 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, 
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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. 
Artigo 103 - 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: 
I - como substituto; e 
II - no desempenho de função gratificada, em período anterior à criação do respectivo cargo. 
Artigo 104 - As promoções obedecerão à ordem de classificação. 
Artigo 105 - Haverá em cada Secretaria de Estado uma Comissão de Promoção que terá as 
seguintes atribuições: 
I - eleger o respectivo presidente; 
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; 
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; 
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 pedidos de reconsideração e recurso, e, 
da classificação final, apenas recurso. 
§ 2º - Terão efeito suspensivo as reclamações relativas à avaliação do mérito. 
§ 3º - Serão estabelecidos em regulamento as normas e os prazos para o processamento das 
reclamações de que trata este artigo. 
Artigo 107 - A orientação das promoções do funcionalismo público civil será centralizada, 
cabendo ao órgão a que for deferida tal competência: 
I - expedir normas relativas ao processamento das promoções e elaborar as respectivas 
escalas de avaliação, com a aprovação do Governador; 
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. 
  

TÍTULO IV 

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: 
I - o vencimento ou remuneração do dia. quando não comparecer ao serviço, salvo no caso 
previsto no § 1º deste artigo; e 
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 retirar-se dentro da 
última hora. 
§ 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. (NR) 
- § 1º com redação dada pela Lei Complementar nº 294, de 02/09/1982. 
§ 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. 
Artigo 113 - O vencimento, remuneração ou qualquer vantagem pecuniária atribuídos ao 
funcionário, não poderão ser objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo: 
I - quando se tratar de prestação de alimentos, na forma da lei civil; e 
II - nos casos previstos no Capítulo II do Título VI deste Estatuto. 
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 poderá 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. 
  

SEÇÃO II 

Do Horário e do Ponto 

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

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; 
II - gratificações; 
III - diárias; 
IV - ajudas de custo; 
V - salário-família e salário-esposa; 
VI - Revogado; 
- 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, for 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 for 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. 
§ 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 for 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 
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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: A Lei Complementar nº 792, de 20/3/1995 foi declarada Inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos da ADI nº 3.167, julgada em 18/06/2007. 
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 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 arts. 76 e 78. 
  

SEÇÃO III 

Das Gratificações 

  
Artigo 135 - Poderá ser concedida gratificação ao funcionário: 
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. 
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. 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=11573
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3167&processo=3167


§ 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. 
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 141 - A gratificação a título de representação, quando o funcionário for 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. 
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. 
§ 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. (NR) 
- Artigo 145 com redação dada pela Lei Complementar nº 556, de 15/07/1988. 
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 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. 
§ 1º - A ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário das despesas de viagem e de nova 
instalação . 
§ 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 
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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 for afastado junto a outras Administrações. 
Parágrafo único - O funcionário que recebeu ajuda de custo, se for 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 for 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. 
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 153 - Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido: 
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 for 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. 
  

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. 
Artigo 158 - Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta e, na falta destes, os 
representantes legais dos incapazes. 
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. (NR) 
- Artigo 158-A acrescentado pela Lei Complementar nº 177, de 28/04/1978. 
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. 
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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 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. 
Artigo 166 - Revogado. 
- 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. 
(NR) 
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. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 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. (NR) 
- Artigo 168 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
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. 
- Artigo 170 com revogado pelo Decreto-Lei nº 24, de 28/03/1969. 

CAPÍTULO III 

Das Acumulações Remuneradas 
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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. 
§ 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 parágrafo 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. 
  

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 for aprovada. 
§ 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 
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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 subseqüente 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:(NR) 
I - para tratamento de saúde; (NR) 
II - quando acidentado no exercício de suas atribuições ou acometido por doença profissional; 
(NR) 
III - no caso previsto no artigo 198; (NR) 
IV - por motivo de doença em pessoa de sua família; (NR) 
V - para cumprir obrigações concernentes ao serviço militar; (NR) 
VI - para tratar de interesses particulares; (NR) 
VII - no caso previsto no artigo 205; (NR) 
VIII - compulsoriamente, como medida profilática; (NR) 
IX - como prêmio de assiduidade. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 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. (NR) 
- Artigo 181 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 182 - As licenças dependentes de inspeção médica serão concedidas pelo prazo 
indicado pelos órgãos oficiais competentes. (NR) 
- Artigo 182 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 183 - Finda a licença, o funcionário deverá reassumir, imediatamente, o exercício do 
cargo.(NR) 
§ 1º - o disposto no "caput" deste artigo não se aplica às licenças previstas nos incisos V e VII 
do artigo 181, quando em prorrogação. (NR) 
§ 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. (NR) 
- Artigo 183 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 184 - O funcionário licenciado nos termos dos itens I a IV do art. 181, é obrigado a 
reassumir o exercício, se for 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. (NR) 
- Artigo 185 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 186 - Revogado. 
- 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-
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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. 
- Artigo 188 revogado pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 189 - Revogado. 
- Artigo 189 revogado pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
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. (NR) 
- Artigo 191 com redação dada pela Lei complementar nº 1.196, de 27/02/2013. 
§ 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: (NR) 
I - a pedido do funcionário; (NR) 
II - “ex officio”. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 2º - A licença “ex officio” de que trata o inciso II deste artigo será concedida por decisão do 
órgão oficial: (NR) 
1 - quando as condições de saúde do funcionário assim o determinarem; (NR) 
2 - a pedido do órgão de origem do funcionário. (NR) 
§ 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. (NR); 
- Artigo 193 com redação dada pela Lei complementar nº 1.196, de 27/02/2013. 
  

SEÇÃO III 

Da Licença ao Funcionário Acidentado no Exercício de suas Atribuições ou Atacado de 
Doença Profissional 

  
Artigo 194 - O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido 
doença profissional terá direito à licença com vencimento ou remuneração. (NR) 
Parágrafo único - Considera-se também acidente: (NR) 
1 - a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário, no exercício de suas funções; (NR) 
2 - a lesão sofrida pelo funcionário, quando em trânsito, no percurso usual para o trabalho. 
(NR) 
- Artigo 194 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
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. 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=159877
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=159877
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=169526
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=169526
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=159877


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. (NR) 
§ 1º - O funcionário deverá requerer a concessão da licença de que trata o "caput" deste artigo 
junto ao órgão de origem. (NR) 
§ 2º - Concluído o procedimento de que trata o "caput" deste artigo caberá ao órgão médico 
oficial a decisão. (NR) 
§ 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. 
(NR) 
- Artigo 196 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
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: (NR) 
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; 
(NR). 
- Artigo 198, "caput" e Inciso I com redação dada pela Lei complementar nº 1.196, de 
27/02/2013. 
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; (NR) 
III - durante a licença, cometerá falta grave a servidora que exercer qualquer atividade 
remunerada ou mantiver a criança em creche ou organização similar; (NR) 
Parágrafo único - No caso de natimorto, será concedida a licença para tratamento de saúde, a 
critério médico, na forma prevista no artigo 193. (NR) 
- Incisos II,III e parágrafo único com redação dada pela Lei complementar nº 1.054, de 
07/07/2008. 
  
  

SEÇÃO V 

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

  
Artigo 199 - O funcionário poderá obter licença, por motivo de doença do cônjuge e de parentes 
até segundo grau. (NR) 
§ 1º - Provar-se-á a doença em inspeção médica na forma prevista no artigo 193. (NR) 
§ 2º - A licença de que trata este artigo será concedida com vencimentos ou remuneração até 1 
(um) mês e com os seguintes descontos: (NR) 
1 - de 1/3 (um terço), quando exceder a 1 (um) mês até 3 (três); (NR) 
2 - 2/3 (dois terços), quando exceder a 3 (três) até 6 (seis); (NR) 
3 - sem vencimento ou remuneração do sétimo ao vigésimo mês. (NR) 
§ 3º - Para os efeitos do § 2º deste artigo, serão somadas as licenças concedidas durante o 
período de 20 (vinte) meses, contado da primeira concessão. (NR) 
- Artigo 199 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
  

SEÇÃO VI 
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Da Licença para Atender a Obrigações Concernentes ao Serviço Militar 

  
Artigo 200 - Ao funcionário que for 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. 
§ 1º - Poderá ser negada a licença quando o afastamento do funcionário for 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 for 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 

  
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 art. 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. 
- 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. (NR) 
- Artigo 212 com redação dada pela Lei Complementar nº 1048, de 10/06/2008. 
Artigo 213 - O funcionário poderá requerer o gozo da licença-prêmio: (NR) 
I - por inteiro ou em parcelas não inferiores a 15 (quinze) dias; (NR) 
II - até o implemento das condições para a aposentadoria voluntária. (NR) 
§ 1º - Caberá à autoridade competente: (NR) 
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; (NR) 
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. 
(NR) 
§ 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. (NR) 
- Artigo 213 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.048, de 10/06/2008. 
Artigo 214 - O funcionário deverá aguardar em exercício a apreciação do requerimento de gozo 
da licença-prêmio. (NR) 
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. (NR) 
- Artigo 214 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.048, de 10/06/2008. 
Artigo 215 - Revogado. 
- Artigo 215 revogado pela Lei Complementar nº 644, de 26/12/1989. 
Artigo 216 - Revogado. 
- Artigo 216 revogado pela Lei Complementar nº 644, de 26/12/1989. 
  

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 
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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 for 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 art. 94 da Constituição do Estado de São Paulo. 
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. 
Artigo 224 - A aposentadoria compulsória prevista no item II do art. 222 é automática. 
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 225 - O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado nos termos do art. 222. 
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 art. 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 art. 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 233 - Nos trabalhos insalubres executados pelos funcionários, o Estado é obrigado a 
fornecer-lhes gratuitamente equipamentos de proteção à saúde. 
Parágrafo único - Os equipamentos aprovados por órgão competente, serão de uso obrigatório 
dos funcionários, sob pena de suspensão. 
Artigo 234 - Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de 
residência do cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga. 
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 236 - Somente será concedida nova remoção por união de cônjuges ao funcionário que 
for removido a pedido para outro local, após transcorridos 5 (cinco) anos. 
Artigo 237 - Considera-se local, para os fins dos arts. 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 for 
reprovado durante 2 (dois) anos. 
§ 2º - Anualmente, o interessado deverá fazer prova, perante a repartição a que esteja 
subordinado, de que está freqüentando regularmente 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. 
(NR) 
§ 1º - Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível 
no serviço público.(NR) 
§ 2º - Em nenhuma hipótese, a Administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou 
apreciar a petição, sob pena de responsabilidade do agente. (NR) 
- Artigo 239 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 240 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
  

TÍTULO VI 

DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES 

 
CAPÍTULO I 

Dos Deveres e das Proibições 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988


 
SEÇÃO I 

Dos Deveres 

  
Artigo 241 - São deveres do funcionário: 
I - ser assíduo e pontual; 
II - cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais; 
III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido; 
IV - guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, 
decisões ou providências; 
V - representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no 
exercício de suas funções; 
VI - tratar com urbanidade as pessoas; (NR) 
- Inciso VI com redação dada pela Lei Complementar nº 1.096, de 24/09/2009. 
VII - residir no local onde exerce o cargo ou, onde autorizado; 
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 for confiado à sua 
guarda ou utilização; 
X - apresentar -se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando 
for 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. 
  

SEÇÃO II 

Das Proibições 

  
Artigo 242 - Ao funcionário é proibido: 
I -  Revogado. 
- 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; 
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: 
I - fazer contratos de natureza comercial e industrial com o Governo, por si, ou como 
representante de outrem; 
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; 
III - requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores 
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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; 
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; 
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; 
XI - valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções 
ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito; e 
XII - fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. 
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. 
  

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 - Caracteriza-se especialmente a responsabilidade: 
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; 
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. 
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. 
Parágrafo único - No caso do item IV do parágrafo único do art. 245, não tendo havido má-fé, 
será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. 
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. 
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 arts. 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que incorrer. 
§ 1º - A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal.(NR) 
§ 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.(NR) 
§ 3º - O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por 
despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena.(NR) 
- §§ 1º ao 3º acrescentados pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
  

TÍTULO VII 

DAS PENALIDADES, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DAS PROVIDÊNCIAS 
PRELIMINARES (NR) 

- Título VII com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003 

 
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. 
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% (cinqüenta 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 art. 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; (NR) 
- Inciso II com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
III - revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça 
dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares; 
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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 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; (NR) 
XII - praticar ato definido como crime contra o Sistema Financeiro, ou de lavagem ou ocultação 
de bens, direitos ou valores; (NR) 
XIII - praticar ato definido em lei como de improbidade.(NR) 
- Incisos XI ao XIII acrescentados pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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: (NR) 
I - o Governador; (NR) 
II - os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado e os Superintendentes de 
Autarquia; (NR) 
III - os Chefes de Gabinete, até a de suspensão; (NR) 
IV - os Coordenadores, até a de suspensão limitada a 60 (sessenta) dias; e (NR) 
V - os Diretores de Departamento e Divisão, até a de suspensão limitada a 30 (trinta) dias. (NR) 
Parágrafo único - Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será 
da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. (NR) 
- Artigo 260 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 261 - Extingue-se a punibilidade pela prescrição: (NR) 
I - da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa, em 2 (dois) anos; (NR) 
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; (NR) 
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. (NR) 
§ 1º - A prescrição começa a correr: (NR) 
1 - do dia em que a falta for cometida; (NR) 
2 - do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência, nas faltas continuadas ou 
permanentes. (NR) 
§ 2º - Interrompem a prescrição a portaria que instaura sindicância e a que instaura processo 
administrativo.(NR) 
§ 3º - O lapso prescricional corresponde: (NR) 
1 - na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada; (NR) 
2 - na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. (NR) 
§ 4º - A prescrição não corre: (NR) 
1 - enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial, na forma do 
§ 3º do artigo 250; (NR) 
2 - enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. (NR) 
§ 5º - Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do 
fato nos assentamentos individuais do servidor. (NR) 
§ 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 
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ocorrência. (NR) 
- Artigo 261 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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 

Das Providências Preliminares (NR) 

- Capítulo II com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003 

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. (NR) 
- Artigo 264 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 265 - A autoridade realizará apuração preliminar, de natureza simplesmente 
investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida autoria. 
(NR) 
§ 1º - A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 3º - Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo 
arquivamento ou pela instauração de sindicância ou de processo administrativo. (NR) 
- Artigo 265 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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: (NR) 
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; (NR) 
II - designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas 
até decisão final do procedimento; (NR) 
III - recolhimento de carteira funcional, distintivo, armas e algemas; (NR) 
IV - proibição do porte de armas; (NR) 
V - comparecimento obrigatório, em periodicidade a ser estabelecida, para tomar ciência dos 
atos do procedimento. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 2º - O Chefe de Gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer 
cessar ou alterar as medidas previstas neste artigo. (NR) 
- Artigo 266 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 267 - O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício, não 
sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada. (NR) 
- Artigo 267 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
  
  

TÍTULO VIII 

DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR (NR) 
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CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais (NR) 

- Título VIII e Capítulo I com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 

  
Artigo 268 - A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo 
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. (NR) 
- Artigo 268 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 269 - Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa 
determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. (NR) 
- Artigo 269 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 270 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 271 - Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria Geral 
do Estado e presididos por Procurador do Estado confirmado na carreira. (NR) 
- Artigo 271 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
  

CAPÍTULO II 

Da Sindicância 

  
Artigo 272 - São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades 
enumeradas no artigo 260. (NR) 
Parágrafo único - Instaurada a sindicância, o Procurador do Estado que a presidir comunicará o 
fato ao órgão setorial de pessoal. (NR) 
- Artigo 272 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 273 - Aplicam-se à sindicância as regras previstas nesta lei complementar para o 
processo administrativo, com as seguintes modificações: (NR) 
I - a autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 (três) testemunhas; (NR) 
II - a sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 (sessenta) dias; (NR) 
III - com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. (NR) 
- Artigo 273 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 

CAPÍTULO III 

Do Processo Administrativo (NR) 
- Capítulo III com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 

Artigo 274 - São competentes para determinar a instauração de processo administrativo as 
autoridades enumeradas no artigo 260, até o inciso IV, inclusive. (NR) 
- Artigo 274 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 275 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 276 - A autoridade ou o funcionário designado deverão comunicar, desde logo, à 
autoridade competente, o impedimento que houver. (NR) 
- Artigo 276 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
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§ 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. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 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. 
(NR) 
- Artigo 277 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
§ 1º - O mandado de citação deverá conter: (NR) 
1 - cópia da portaria; (NR) 
2 - data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do 
acusado; (NR) 
3 - data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo 
advogado do acusado; (NR) 
4 - esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua 
advogado próprio; (NR) 
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; (NR) 
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. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 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. (NR) 
- Artigo 278 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
§ 1º - A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou 
dativo. (NR) 
§ 2º - O acusado não assistirá à inquirição do denunciante; antes porém de ser interrogado, 
poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. (NR) 
- Artigo 279 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 280 - Não comparecendo o acusado, será, por despacho, decretada sua revelia, 
prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo. (NR) 
- Artigo 280 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 281 - Ao acusado revel será nomeado advogado dativo. (NR) 
- Artigo 281 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 282 - O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e 
termos do processo. (NR) 
§ 1º - É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não 
sendo obrigatória qualquer notificação. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 3º - Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o 
presidente nomeará advogado dativo. (NR) 
§ 4º — O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir advogado para prosseguir na sua 
defesa. (NR) 
- Artigo 282 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
  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. (NR) 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988


§ 1º - O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 (cinco) testemunhas. (NR) 
§ 2º - A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos, até as 
alegações finais. (NR) 
§ 3º - Até a data do interrogatório,será designada a audiência de instrução. (NR) 
- Artigo 283 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003 
Artigo 284 - Na audiência de instrução, serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas 
pelo presidente e pelo acusado. (NR) 
Parágrafo único - Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado 
ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. (NR) 
- Artigo 284 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
§ 1º - Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de 
depor, observada a exceção deste artigo.(NR) 
§ 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. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 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. (NR) 
- Artigo 285 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
§ 1º - Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, 
bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. (NR) 
§ 2º - A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento. (NR) 
§ 3º - Findo o prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão; a todo 
tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. (NR) 
- Artigo 286 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003 
Artigo 287 - As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada 
independente de notificação. (NR) 
§ 1º - Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer 
espontaneamente. (NR) 
§ 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. (NR) 
- Artigo 287 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 288 - Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento 
da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. (NR) 
§ 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. 
(NR) 
§ 2º - Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, 
observados os impedimentos do artigo 275. (NR) 
- Artigo 288 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 289 - Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na 
repartição competente. (NR) 
§ 1º - Será concedida vista dos autos ao acusado, mediante simples solicitação, sempre que 
não prejudicar o curso do procedimento. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 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 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=1988


originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência 
dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. (NR) 
- Artigo 289 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 290 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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, caso 
conveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. (NR) 
- Artigo 291 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
Parágrafo único - Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará 
advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. (NR) 
- Artigo 292 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 293 - O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
apresentação das alegações finais. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 2º - O relatório deverá conter, também, a sugestão de quaisquer outras providências de 
interesse do serviço público. (NR) 
- Artigo 293 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 294 - Relatado, o processo será encaminhado à autoridade que determinou sua 
instauração. (NR) 
- Artigo 294 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 295 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 296 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. 
(NR) 
- Artigo 297 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 298 - A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as 
providências necessárias a sua execução. (NR) 
- Artigo 298 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 299 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
§ 1º - Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, 
rubricando o presidente as folhas acrescidas. (NR) 
§ 2º - Todos os atos ou decisões, cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por 
cópia. (NR) 
- Artigo 300 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 301 - Constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha de serviço do 
indiciado. (NR) 
- Artigo 301 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
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Parágrafo único - Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a 
autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. (NR) 
- Artigo 302 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. 
(NR) 
- Artigo 303 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 304 - Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas 
à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo. (NR) 
- Artigo 304 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. 
(NR) 
- Artigo 305 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 306 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
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. (NR) 
- Artigo 307 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
  

CAPÍTULO IV 

Do Processo por Abandono do Cargo ou Função e por Inassiduidade (NR) 
- Capítulo IV com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 

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. (NR) 
- Artigo 308 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 309 - Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, bem 
como inassiduidade, se o servidor tiver pedido exoneração. (NR) 
- Artigo 309 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 310 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
  
Artigo 311 - A defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente 
justificável. (NR) 
- Artigo 311 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
  
  
  

CAPÍTULO V 

Dos Recursos (NR) 
- Capítulo V com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 

  
Artigo 312 - Caberá recurso, por uma única vez, da decisão que aplicar penalidade. (NR) 
§ 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. 
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(NR) 
§ 2º - Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das 
razões de inconformismo. (NR) 
§ 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. (NR) 
§ 4º - Mantida a decisão, ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a 
reexame pelo superior hierárquico. (NR) 
§ 5º - O recurso será apreciado pela autoridade competente ainda que incorretamente 
denominado ou endereçado. (NR) 
- Artigo 312 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 313 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 314 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
  

CAPÍTULO VI 

Da Revisão (NR) 
- Capítulo VI com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 

  
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. (NR) 
§ 1º - A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. (NR) 
§ 2º - Não será admitida reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. (NR) 
§ 3º - Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. (NR) 
§ 4º - O ônus da prova cabe ao requerente. (NR) 
- Artigo 315 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 316 - A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. (NR) 
- Artigo 316 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
Parágrafo único - O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com 
indicação daquelas que pretenda produzir. (NR) 
- Artigo 317 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 318 com redação dada pela Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 319 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
Parágrafo único - No processamento da revisão serão observadas as normas previstas nesta 
lei complementar para o processo administrativo. (NR) 
- Artigo 320 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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. (NR) 
- Artigo 321 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
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Disposições Finais 

  
Artigo 322 - O dia 28 de outubro será consagrado ao "Funcionário Público Estadual". 
Artigo 323 - Os prazos previstos neste Estatuto serão todos contados por dias corridos. 
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. 
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 for realizado concurso. 
Parágrafo único - As exonerações serão efetivadas dentro de 30 (trinta) dias, após a 
homologação do concurso. 
Artigo 327 - Revogado. 
- Artigo 327 revogado pelo Decreto-lei nº 60, de 15/05/1969. 
Artigo 328 - Dentro de 120 (cento e vinte) dias proceder-se-á ao levantamento geral das atuais 
funções gratificadas, para efeito de implantação de novo sistema retribuitório dos encargos por 
elas atendidos. 
Parágrafo único - Até a implantação do sistema de que trata este artigo, continuarão em vigor 
as disposições legais referentes à função gratificada. 
Artigo 329 - Ficam expressamente revogadas: 
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; 
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. 
 
Palácio dos Bandeirantes, aos 28 de outubro de 1968. 
 
 

Lei Complementar Nº 988, DE 09 DE JANEIRO DE 2006. Organiza a Defensoria Pública do 

Estado, institui o regime jurídico da carreira de Defensor Público do Estado. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar: 

TÍTULO I 

Disposições Iniciais 

Artigo 1º  - Esta lei complementar dispõe sobre a organização da Defensoria Pública do 

Estado, nos termos dos artigos 1º, 3º, 5º, inciso LXXIV, e 134 da Constituição da República e 

artigos 103 e 104 da Constituição do Estado de São Paulo, define suas atribuições e institui o 

regime jurídico dos integrantes da carreira de Defensor Público.Ver tópico (95 documentos) 

Artigo 2º  - A Defensoria Pública do Estado é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, e tem por finalidade a tutela jurídica integral e gratuita, individual e 
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coletiva, judicial e extrajudicial, dos necessitados, assim considerados na forma da lei. Ver 

tópico (107 documentos) 

Artigo 3º  - A Defensoria Pública do Estado, no desempenho de suas funções, terá como 

fundamentos de atuação a prevenção dos conflitos e a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalidade, e a redução das desigualdades 

sociais e regionais. Ver tópico (42 documentos) 

Artigo 4º  - São princípios institucionais da Defensoria Pública do Estado a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional. Ver tópico (49 documentos) 

Artigo 5º  - São atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado, dentre outras: Ver 

tópico (691 documentos) 

I - prestar aos necessitados orientação permanente sobre seus direitos e garantias;Ver tópico 

(62 documentos) 

II - informar, conscientizar e motivar a população carente, inclusive por intermédio dos 

diferentes meios de comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais; Ver 

tópico 

III - representar em juízo os necessitados, na tutela de seus interesses individuais ou coletivos, 

no âmbito civil ou criminal, perante os órgãos jurisdicionais do Estado e em todas as instâncias, 

inclusive os Tribunais Superiores; Ver tópico (49 documentos) 

IV - manter comissões permanentes para formular e acompanhar propostas de elaboração, 

revisão e atualização legislativa; Ver tópico (1 documento) 

V - prestar atendimento interdisciplinar; Ver tópico 

VI - promover: Ver tópico (45 documentos) 

a) a mediação e conciliação extrajudicial entre as partes em conflito de interesses;Ver tópico 

b) a tutela dos direitos humanos em qualquer grau de jurisdição, inclusive perante os sistemas 

global e regional de proteção dos Direitos Humanos; Ver tópico (1 documento) 

c) a tutela individual e coletiva dos interesses e direitos da criança e do adolescente, do idoso, 

das pessoas com necessidades especiais e das minorias submetidas a tratamento 

discriminatório; Ver tópico (1 documento) 

d) a tutela individual e coletiva dos interesses e direitos do consumidor necessitado;Ver tópico 

e) a tutela do meio ambiente, no âmbito de suas finalidades institucionais; Ver tópico 

f) a tutela dos interesses dos necessitados no âmbito dos órgãos ou entes da administração 

estadual e municipal, direta ou indireta; Ver tópico 

g) ação civil pública para tutela de interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo;Ver 

tópico (1 documento) 

h) a orientação e a representação judicial das entidades civis que tenham dentre as suas 

finalidades a tutela de interesses dos necessitados, desde que não disponham de recursos 

financeiros para a atuação em juízo; Ver tópico (31 documentos) 

i) a tutela dos direitos das pessoas necessitadas, vítimas de qualquer forma de opressão ou 

violência; Ver tópico 

j) trabalho de orientação jurídica e informação sobre direitos humanos e cidadania em prol das 

pessoas e comunidades carentes, de forma integrada e multidisciplinar; Ver tópico 

l) a tutela das pessoas necessitadas, vítimas de discriminação em razão de origem, raça, etnia, 

sexo, orientação sexual, identidade de gênero, cor, idade, estado civil, condição econômica, 
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filosofia ou convicção política, religião, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, 

cumprimento de pena, ou em razão de qualquer outra particularidade ou condição; Ver tópico 

VII - atuar nos estabelecimentos policiais, penais e de internação, inclusive de adolescentes, 

visando a assegurar à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e 

garantias individuais; Ver tópico (3 documentos) 

VIII - atuar como Curador Especial nos casos previstos em lei; Ver tópico (342 documentos) 

IX - assegurar aos necessitados, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Ver tópico (2 documentos) 

X - atuar nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Ver tópico 

XI - integrar conselhos federais, estaduais e municipais cujas finalidades lhe sejam afetas, nos 

termos da lei; Ver tópico (2 documentos) 

XII - contribuir no planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas que visem a 

erradicar a pobreza e a marginalização e a reduzir as desigualdades sociais;Ver tópico 

XIII - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas 

por entidades representativas da sociedade civil, no âmbito de suas funções. Ver tópico (5 

documentos) 

Artigo 6º  - São direitos das pessoas que buscam atendimento na Defensoria Pública: Ver 

tópico (11 documentos) 

I - a informação; Ver tópico (2 documentos) 

II - a qualidade na execução das funções; Ver tópico (2 documentos) 

III - a participação na definição das diretrizes institucionais da Defensoria Pública e no 

acompanhamento da fiscalização das ações e projetos desenvolvidos pela Instituição, da 

atividade funcional e da conduta pública dos membros e servidores.Ver tópico 

§ 1º - O direito previsto no inciso I deste artigo consubstancia -se na obtenção de informações 

precisas sobre: Ver tópico 

I - o horário de funcionamento dos órgãos da Defensoria Pública; Ver tópico 

II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata e a indicação do 

responsável pelo atendimento ao público; Ver tópico 

III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros dados necessários à 

execução das funções; Ver tópico 

IV - a tramitação dos procedimentos administrativos e dos processos judiciais em que figure 

como interessado; Ver tópico 

V - as decisões proferidas e a respectiva motivação, inclusive opiniões divergentes, constantes 

dos procedimentos administrativos e dos processos judiciais em que figure como 

interessado; Ver tópico 

VI - o acesso à Ouvidoria -Geral, encarregada de receber denúncias, reclamações ou 

sugestões. Ver tópico 

§ 2º - O direito à qualidade na execução das funções exige dos membros e servidores da 

Defensoria Pública: Ver tópico (1 documento) 

I - urbanidade e respeito no atendimento às pessoas que buscam assistência na Defensoria 

Pública; Ver tópico 

II - atendimento por ordem de chegada, assegurada prioridade a pessoas idosas, grávidas, 

doentes e portadoras de necessidades especiais; Ver tópico 

III - igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação; Ver tópico 
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IV - racionalização na execução das funções; Ver tópico 

V - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e 

sanções não previstas em lei; Ver tópico 

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais; Ver tópico 

VII - fixação e observância de horário e normas compatíveis com o bom atendimento das 

pessoas que buscam a Defensoria Pública; Ver tópico 

VIII - adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança das pessoas que buscam 

atendimento na Defensoria Pública; Ver tópico 

IX - vetado; Ver tópico 

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço ou 

atendimento; Ver tópico 

XI - observância dos deveres, proibições e impedimentos previstos nesta lei. Ver tópico 

§ 3º - O direito previsto no inciso III deste artigo será efetivado através da Conferência Estadual 

e das Pré-Conferências Regionais da Defensoria Pública, do Plano Anual de Atuação da 

Defensoria Pública e da Ouvidoria -Geral da Defensoria Pública, na forma desta lei. Ver tópico 

Artigo 7º  - À Defensoria Pública do Estado 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 artigo99, § 2º, da Constituição 

Federal, cabendo -lhe especialmente: Ver tópico (68 documentos) 

I - praticar atos próprios de gestão; Ver tópico 

II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo da 

carreira de Defensor Público e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios; Ver 

tópico 

III - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização; Ver tópico 

IV - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como aqueles 

decorrentes de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado; Ver tópico 

V - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que possam importar a vacância de 

cargos de carreira e dos serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros da 

Defensoria Pública do Estado e de seus servidores;Ver tópico 

VI - instituir seus órgãos de apoio administrativo e os serviços auxiliares; Ver tópico 

VII - compor os seus órgãos de administração. Ver tópico 

§ 1º - As decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em sua autonomia funcional e 

administrativa e obedecidas as formalidades legais, têm auto -executoriedade e eficácia plena, 

ressalvadas as competências constitucionais dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Tribunal 

de Contas. Ver tópico 

§ 2º - Os atos de gestão administrativa da Defensoria Pública do Estado, inclusive no tocante a 

convênios, contratações e aquisições de bens e serviços, não podem ser condicionados à 

apreciação prévia de quaisquer órgãos do Poder Executivo. Ver tópico 

§ 3º - A Defensoria Pública do Estado deverá contar com um plano anual de atuação, cuja 

elaboração terá que ser precedida da realização de Conferência Estadual e de Conferências 

Regionais, a cada dois anos. Ver tópico (1 documento) 

Artigo 8º  - Constituem receitas da Defensoria Pública do Estado: Ver tópico (70 documentos) 

I - as dotações orçamentárias e os créditos adicionais originários do Tesouro do Estado; Ver 

tópico (1 documento) 
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II - os recursos provenientes do Fundo de Assistência Judiciária; Ver tópico (11 documentos) 

III - os honorários advocatícios fixados nas ações em que houver atuado; Ver tópico (17 

documentos) 

IV - os recursos provenientes de convênios com órgãos ou entidades, nacionais ou 

estrangeiras, nos termos da legislação vigente; Ver tópico 

V - as rendas resultantes do uso e da aplicação de bens e valores patrimoniais; Ver tópico (4 

documentos) 

VI - as subvenções, auxílios, doações, legados e contribuições; Ver tópico 

VII - outras receitas previstas em lei. Ver tópico 

Artigo 9º  - A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 

limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, observados os princípios institucionais 

e o plano anual de atuação, encaminhando -a, por intermédio do Defensor Público -Geral do 

Estado, na forma do artigo 99, § 2º, da Constituição Federal. Ver tópico (9 documentos) 

§ 1º - Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, 

compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser -lhe -ão entregues em duodécimos, 

até o dia 20 (vinte) de cada mês, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, § 

9º, da Constituição Federal. Ver tópico 

§ 2º - A fiscalização contábil, financeira orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria 

Pública e do Estado, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações 

e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida internamente e, mediante controle 

externo, pelo Poder Legislativo e Tribunal de Contas do Estado. Ver tópico 

TÍTULO II 

Da Organização da Defensoria Pública do Estado 

CAPÍTULO I 

Dos Órgãos da Defensoria Pública do Estado 

Artigo 10 - A Defensoria Pública do Estado compreende: Ver tópico (11 documentos) 

I - órgãos de Administração Superior; Ver tópico 

II - órgãos de Administração; Ver tópico 

III - órgãos de Execução e de Atuação; Ver tópico 

IV - órgãos Auxiliares. Ver tópico 

SEÇÃO I 

Dos Órgãos de Administração Superior 

Artigo 11 - São órgãos da administração superior da Defensoria Pública do Estado:Ver tópico 

(155 documentos) 

I - Defensoria Pública -Geral; Ver tópico (149 documentos) 

II - Primeira Subdefensoria Pública -Geral; Ver tópico (4 documentos) 

III - Segunda Subdefensoria Pública -Geral; Ver tópico 

IV - Terceira Subdefensoria Pública -Geral; Ver tópico 

V - Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado; Ver tópico (3 documentos) 

VI - Corregedoria -Geral da Defensoria Pública do Estado; Ver tópico 

VII - Ouvidoria -Geral da Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

SUBSEÇÃO I 

Artigo 12 - A Defensoria Pública do Estado tem por chefe o Defensor Público -Geral do 

Estado, a quem compete a administração superior da instituição. Ver tópico (163 documentos) 
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§ 1º - O Defensor Público -Geral do Estado será auxiliado, no exercício de suas funções, por 

Gabinete composto de Defensor Público do Estado Chefe de Gabinete, Defensores Públicos 

do Estado Assessores e pessoal administrativo. Ver tópico 

§ 2º - O Defensor Público -Geral do Estado será substituído em suas faltas, licenças, férias e 

impedimentos pelo Primeiro Subdefensor Público -Geral do Estado. Ver tópico (158 

documentos) 

Artigo 13 - O Defensor Público -Geral do Estado será nomeado pelo Governador do Estado, 

dentre os integrantes do quadro ativo da carreira, indicados em lista tríplice, maiores de 35 

(trinta e cinco) anos, que tenham ingressado na carreira há pelo menos 8 (oito) anos e estejam 

em efetivo exercício, sem interrupção, nos últimos 3 (três) anos que antecedam a data prevista 

para a realização das eleições. Ver tópico (8 documentos) 

Artigo 14 - O mandato do Defensor Público -Geral do Estado será de 2 (dois) anos, permitida 

uma recondução, observado o mesmo procedimento de que trata o artigo 13 desta lei 

complementar. Ver tópico 

Parágrafo único - O mandato referido no "caput" deste artigo não impede a destituição pelo 

Governador do Estado, nas seguintes hipóteses: Ver tópico 

1. abuso de poder; 

2. conduta incompatível; 

3. grave omissão nos deveres do cargo. 

Artigo 15 - A lista tríplice referida no artigo 13 desta lei complementar será composta pelos 

Defensores Públicos mais votados em eleição realizada para essa finalidade, mediante voto 

direto e secreto de todos os membros do quadro ativo da carreira. Ver tópico 

Artigo 16 - Compete ao Conselho Superior, até 90 (noventa) dias antes da data prevista para o 

término do mandato do Defensor Público -Geral do Estado, editar normas regulamentadoras do 

processo eleitoral, observadas as seguintes regras, dentre outras: Ver tópico (8 documentos) 

I - proibição do voto por procurador ou portador e por via postal; Ver tópico 

II - obrigatoriedade de desincompatibilização dos candidatos, mediante afastamento, pelo 

menos 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a realização da eleição, para os 

integrantes da carreira que titularizarem cargo ou ocuparem função de confiança; Ver tópico 

III - remessa imediata da lista tríplice ao Governador do Estado, após o encerramento da 

votação e a apuração do resultado; Ver tópico 

IV - inelegibilidade dos membros da Defensoria Pública do Estado afastados da carreira. Ver 

tópico 

§ 1º - Após a publicação das normas regulamentadoras pelo Conselho Superior, o processo 

eleitoral prosseguirá até o final, independentemente da superveniência de vacância do cargo 

de Defensor Público -Geral do Estado. Ver tópico (2 documentos) 

§ 2º - Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação do Defensor Público -Geral do 

Estado nos 15 (quinze) dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido 

automaticamente no cargo, para exercício do mandato, o membro da Defensoria Pública do 

Estado mais bem votado. Ver tópico 

Artigo 17 - Na vacância do cargo de Defensor Público -Geral do Estado, o Conselho Superior, 

no prazo de 10 (dez) dias contados do evento, publicará as normas regulamentadoras do 

processo eleitoral, obedecendo, no que couber, as regras fixadas no artigo 16. Ver tópico (12 

documentos) 
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Artigo 18 - A posse no cargo de Defensor Público -Geral do Estado e o respectivo exercício 

ocorrerão no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua nomeação ou do exaurimento do prazo 

previsto no artigo 16, § 2º, desta lei complementar, devendo o Defensor Público -Geral do 

Estado, na ocasião, fazer declaração pública de seus bens, a ser renovada quando do término 

do mandato. Ver tópico 

Artigo 19 - São atribuições do Defensor Público -Geral do Estado, dentre outras: Ver tópico 

(1288 documentos) 

I - praticar todos os atos próprios de gestão, editar atos decorrentes da autonomia funcional e 

administrativa da instituição, bem como elaborar e propor ao Conselho Superior o plano anual 

de atuação da Defensoria Pública do Estado; Ver tópico (878 documentos) 

II - dirigir as atividades da Defensoria Pública do Estado e supervisionar sua atuação, sem 

prejuízo das competências dos demais órgãos superiores; Ver tópico (873 documentos) 

III - zelar pelo cumprimento dos princípios institucionais da Defensoria Pública do Estado; Ver 

tópico (14 documentos) 

IV - zelar pelo respeito aos direitos dos necessitados; Ver tópico (4 documentos) 

V - gerir o Fundo de Assistência Judiciária; Ver tópico 

VI - integrar, como membro nato, e presidir o Conselho Superior; Ver tópico 

VII - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como aqueles 

decorrentes de remoção, promoção, reintegração, aproveitamento e demais formas de 

provimento derivado, nos termos desta lei complementar, e dar posse e exercício aos membros 

e servidores da Defensoria Pública do Estado; Ver tópico (271 documentos) 

VIII - editar, após decisão do Conselho Superior sobre o estágio probatório, ato de confirmação 

ou exoneração de Defensor Público; Ver tópico 

IX - nomear e exonerar os titulares de cargo em comissão, ressalvado o disposto no artigo 33 

desta lei complementar; Ver tópico (83 documentos) 

X - elaborar a proposta orçamentária anual da Defensoria Pública do Estado, atendendo aos 

princípios institucionais, às diretrizes estabelecidas no plano anual de atuação e aos limites 

definidos na lei de diretrizes orçamentárias; Ver tópico 

XI - enviar, após aprovação pelo Conselho Superior, a proposta orçamentária anual da 

Defensoria Pública do Estado, observado o disposto no artigo 99, § 2º, daConstituição 

Federal; Ver tópico 

XII - praticar atos e decidir questões relativas à administração da Defensoria Pública do 

Estado; Ver tópico (82 documentos) 

XIII - firmar convênios com órgãos ou entidades, nacionais ou estrangeiras, visando à 

consecução das atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado; Ver tópico (4 

documentos) 

XIV - organizar serviços de comunicação social e de assessoria de imprensa; Ver tópico 

XV - editar atos de aposentadoria, exoneração, afastamentos e outros que importem vacância 

de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares; Ver tópico (18 documentos) 

XVI - editar atos de disponibilidade de membros e servidores da Defensoria Pública do Estado, 

ouvido o Conselho Superior; Ver tópico 

XVII - determinar correições extraordinárias; Ver tópico 

XVIII - determinar a instauração de processo administrativo ou de sindicância; Ver tópico 

XIX - convocar, ordinária e extraordinariamente, o Conselho Superior; Ver tópico (1 documento) 
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XX - requisitar exames, perícias, vistorias, certidões, informações, diligências, processos, 

documentos e esclarecimentos a quaisquer autoridades públicas e seus agentes, observados 

os prazos estabelecidos nos artigos 32, 74 e 78, inciso I, da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro 

de 1998; Ver tópico 

XXI - delegar suas funções administrativas; Ver tópico (5 documentos) 

XXII - designar Defensor Público para as funções de confiança, observado o disposto nos §§ 1º 

e 2º do artigo 89 desta lei complementar; Ver tópico (70 documentos) 

XXIII - aplicar as penalidades previstas nesta lei, exceto no caso de demissão e cassação de 

aposentadoria, em que será competente para aplicá-las o Governador do Estado; Ver tópico (7 

documentos) 

XXIV - determinar, atendendo a proposta do Corregedor -Geral, o afastamento de Defensor 

Público que esteja sendo submetido a sindicância ou processo administrativo disciplinar, 

observado o disposto no artigo 189 desta lei complementar;Ver tópico 

XXV - autorizar o afastamento de que trata o artigo 150, inciso V, desta lei complementar; Ver 

tópico 

XXVI - propor ao Conselho Superior, nas hipóteses do disposto no parágrafo único do artigo 14 

desta lei complementar a destituição do Corregedor -Geral; Ver tópico 

XXVII - encaminhar ao Governador do Estado a deliberação do Conselho Superior de que trata 

o artigo 31, inciso XVI, desta lei complementar.  Ver tópico 

Parágrafo único - O Defensor Público em estágio probatório não poderá ser nomeado para 

cargo em comissão ou designado para função de confiança. Ver tópico 

SUBSEÇÃO II 

Artigo 20 - O Primeiro Subdefensor Público -Geral do Estado será nomeado pelo Defensor 

Público -Geral do Estado, dentre os integrantes do quadro ativo da carreira, competindo -lhe 

auxiliá-lo nos assuntos de interesse da instituição. Ver tópico (1 documento) 

Artigo 21 - Compete exclusivamente ao Primeiro Subdefensor Público -Geral do Estado, além 

da atribuição prevista no artigo 12, § 2º, desta lei complementar, coordenar o planejamento da 

Defensoria Pública do Estado, observando o cumprimento das normas técnicas de elaboração 

de planos, programas, projetos e orçamentos, bem como acompanhando sua execução. Ver 

tópico (4 documentos) 

SUBSEÇÃO III 

Artigo 22 - O Segundo Subdefensor Público -Geral do Estado será nomeado pelo Defensor 

Público -Geral do Estado, dentre os integrantes do quadro ativo da carreira, competindo -lhe 

auxiliá-lo nos assuntos de interesse da instituição. Ver tópico (2 documentos) 

Artigo 23 - Compete ao Segundo Subdefensor Público -Geral do Estado administrar, 

coordenar e orientar a atuação das Defensorias situadas na Capital e em sua Região 

Metropolitana. Ver tópico (144 documentos) 

SUBSEÇÃO IV 

Artigo 24 - O Terceiro Subdefensor Público -Geral do Estado será nomeado pelo Defensor 

Público -Geral do Estado, dentre os integrantes do quadro ativo da carreira, competindo -lhe 

auxiliá-lo nos assuntos de interesse da instituição. Ver tópico (1 documento) 

Artigo 25 - Compete exclusivamente ao Terceiro Subdefensor Público -Geral do Estado 

administrar, coordenar e orientar a atuação das Defensorias Regionais situadas no Interior do 

Estado. Ver tópico (57 documentos) 
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SUBSEÇÃO V 

Artigo 26 - O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado será integrado pelos 

seguintes membros: Ver tópico (5 documentos) 

I - o Defensor Público -Geral do Estado, que o presidirá; Ver tópico 

II - o Segundo Subdefensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

III - o Terceiro Subdefensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

IV - o Defensor Público do Estado Corregedor -Geral; Ver tópico 

V - o Ouvidor -Geral da Defensoria Pública; Ver tópico 

VI - um representante dos Núcleos Especializados; Ver tópico 

VII - um representante das Defensorias Regionais; Ver tópico 

VIII - um representante da Defensoria situada na Capital; Ver tópico 

IX - um representante de cada classe da carreira, excetuada a de Defensor Público do Estado 

Substituto. Ver tópico 

§ 1º - Os integrantes referidos nos incisos I a V deste artigo serão membros natos do Conselho 

Superior e os demais serão eleitos pelo voto direto e secreto de todos os Defensores Públicos, 

na forma a ser estabelecida em regulamento. Ver tópico 

§ 2º - Todos os membros do Conselho Superior, excetuado o Ouvidor -Geral, terão direito a 

voto, cabendo ao Defensor Público -Geral do Estado, quando for o caso, também o de 

desempate. Ver tópico (1 documento) 

§ 3º - Os membros eleitos do Conselho Superior terão mandato de 2 (dois) anos, vedada a 

reeleição para período imediatamente subseqüente. Ver tópico 

§ 4º - Os conselheiros eleitos permanecerão lotados em seus órgãos de origem, sendo -lhes 

reservadas as seguintes prerrogativas: Ver tópico 

1. dispensa das atividades ordinárias para comparecimento às sessões e aos eventos do 

Conselho Superior; 

2. designação, a pedido, de servidor do quadro administrativo do Conselho Superior, para 

auxílio no desempenho das funções inerentes ao mandato. 

§ 5º - Serão elegíveis ao Conselho Superior somente os Defensores Públicos, que deverão 

estar em efetivo exercício na carreira. Ver tópico 

§ 6º - O Conselho Superior contará com uma secretaria executiva organizada pelo próprio 

órgão. Ver tópico 

Artigo 27 - Os Defensores Públicos que se seguirem aos eleitos nas respectivas votações 

serão considerados seus suplentes. Ver tópico (3 documentos) 

Artigo 28 - Em caso de empate, será considerado eleito o mais antigo no nível; persistindo o 

empate, o mais antigo na carreira e, em caso de igualdade, o mais idoso. Ver tópico 

Artigo 29 - O Conselho Superior reunir -se -á ordinariamente uma vez por semana, em dia 

previamente estabelecido, e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou 

por proposta de ao menos 5 (cinco) de seus membros. Ver tópico (1 documento) 

§ 1º - As deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria simples de votos, 

presente a maioria absoluta de seus membros. Ver tópico 

§ 2º - As decisões do Conselho Superior serão sempre motivadas e publicadas por extrato, 

salvo nas hipóteses legais de sigilo. Ver tópico 

§ 3º - Das reuniões será lavrada ata na forma regimental. Ver tópico 
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§ 4º - Nas sessões públicas será franqueada a palavra a qualquer pessoa ou membro ou 

servidor da Defensoria Pública, nos termos do regimento interno do Conselho Superior. Ver 

tópico 

§ 5º - Nas sessões de julgamento de processo administrativo disciplinar, será franqueada a 

palavra apenas ao Defensor Público interessado e a seu advogado legalmente constituído. Ver 

tópico 

Artigo 30 - Em caso de impedimento ou afastamento, os membros do Conselho Superior serão 

substituídos da seguinte forma: Ver tópico (51 documentos) 

I - o Defensor Público -Geral do Estado, pelo Primeiro Subdefensor Público -Geral do 

Estado; Ver tópico 

II - o Segundo e o Terceiro Subdefensores Públicos -Gerais do Estado, por Defensores 

Públicos do Estado Assessores especialmente indicados; Ver tópico (36 documentos) 

III - o Defensor Público do Estado Corregedor -Geral, pelo Defensor Público do Estado 

Corregedor -Assistente; Ver tópico 

IV - o Ouvidor -Geral, pelo Subouvidor por ele indicado; Ver tópico (15 documentos) 

V - os membros eleitos, pelos respectivos suplentes, em ordem decrescente de votação. Ver 

tópico 

Artigo 31 - Ao Conselho Superior compete: Ver tópico (94 documentos) 

I - elaborar seu regimento interno e as normas reguladoras da eleição de seus membros; Ver 

tópico (2 documentos) 

II - elaborar as normas reguladoras do processo eleitoral e formação da lista tríplice para 

escolha do Defensor Público -Geral do Estado, observadas as disposições desta lei 

complementar; Ver tópico (3 documentos) 

III - exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública do Estado; Ver tópico (63 

documentos) 

IV - discutir e deliberar sobre matéria relativa à autonomia funcional e administrativa da 

Defensoria Pública do Estado; Ver tópico (2 documentos) 

V - elaborar lista sêxtupla, dentre os integrantes da classe mais elevada da carreira, para o 

cargo de Defensor Público do Estado Corregedor -Geral; Ver tópico (5 documentos) 

VI - indicar, ao Defensor Público -Geral do Estado, o Diretor da Escola da Defensoria Pública 

do Estado; Ver tópico (3 documentos) 

VII - deliberar acerca do afastamento de membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado, 

ressalvada a hipótese do artigo 150, inciso V, desta lei complementar; Ver tópico (1 

documento) 

VIII - aprovar a lista de antiguidade dos Defensores Públicos e decidir sobre as reclamações a 

ela concernentes; Ver tópico 

IX - vetado; Ver tópico 

X - requisitar ao Corregedor -Geral os relatórios de correições ordinárias ou extraordinárias; Ver 

tópico 

XI - recomendar correições extraordinárias; Ver tópico 

XII - recomendar ao Defensor Público -Geral do Estado a instauração de processo 

administrativo disciplinar em face de integrantes da carreira de Defensor Público; Ver tópico 

XIII - representar à Corregedoria -Geral visando à instauração de sindicância envolvendo 

Defensor Público; Ver tópico (2 documentos) 
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XIV - decidir, por voto da maioria absoluta de seus membros, a partir dos relatórios enviados 

pela Corregedoria Geral e pela Escola de Defensoria Pública, sobre a avaliação de estágio 

probatório dos membros da Defensoria Pública do Estado, submetendo a decisão à 

homologação do Defensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

XV - decidir, por voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, sobre a representação ao 

Governador do Estado visando à destituição do Defensor Público -Geral do Estado, nos termos 

do disposto no parágrafo único do artigo 14 desta lei complementar; Ver tópico 

XVI - decidir, por voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, sobre proposta do Defensor 

Público -Geral do Estado visando à destituição do Corregedor -Geral; Ver tópico 

XVII - deliberar sobre a abertura e organização de concurso de ingresso na carreira de 

Defensor Público, observado o disposto no artigo 90 desta lei complementar; Ver tópico (2 

documentos) 

XVIII - sugerir ao Defensor Público -Geral do Estado a edição de recomendações aos órgãos 

da Defensoria Pública do Estado para o desempenho de suas funções e a adoção de medidas 

convenientes ao aprimoramento dos serviços; Ver tópico (10 documentos) 

XIX - aprovar o plano anual de atuação da Defensoria Pública do Estado, garantida a ampla 

participação popular, em especial de representantes de todos os conselhos estaduais, 

municipais e comunitários, de entidades, organizações não -governamentais e movimentos 

populares, através da realização de conferências estaduais e regionais, observado o regimento 

interno; Ver tópico (1 documento) 

XX - fixar, ouvida a Escola da Defensoria Pública, rotinas para atuação dos Defensores 

Públicos; Ver tópico 

XXI - opinar sobre a criação e extinção dos cargos da carreira da Defensoria Pública do Estado 

e de seus serviços auxiliares, bem como sobre a fixação e o reajuste dos respectivos 

vencimentos; Ver tópico 

XXII - fixar o número de estagiários de direito e distribuí-los entre as Defensorias Regionais e 

da Capital, os Núcleos Especializados e a Escola da Defensoria Pública do Estado; Ver tópico 

(6 documentos) 

XXIII - fixar o número de estagiários para as atividades afins, nos termos do artigo 70 desta lei 

complementar, e distribuí-los entre os Centros de Atendimento Multidisciplinar; Ver tópico 

XXIV - selecionar estagiários e fixar o valor de sua bolsa de estudos; Ver tópico (1 documento) 

XXV - opinar sobre atos de disponibilidade de membros e servidores da Defensoria Pública do 

Estado; Ver tópico 

XXVI - aprovar a proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado; Ver tópico 

XXVII - fixar parâmetros mínimos de qualidade para a atuação dos Defensores Públicos; Ver 

tópico 

XXVIII - opinar em processo administrativo disciplinar envolvendo Defensor Público;Ver tópico 

XXIX - exercer outras atribuições previstas nesta lei complementar. Ver tópico 

Parágrafo único - Para os fins previstos no inciso XIX deste artigo, o Conselho Superior 

regulamentará e organizará a Conferência Estadual da Defensoria Pública e as Pré-

Conferências Regionais, contando com o auxílio das Defensorias Regionais do Interior, da 

Capital e da Região Metropolitana. Ver tópico 

SUBSEÇÃO VI 
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Artigo 32 - A Corregedoria -Geral é órgão da administração superior da Defensoria Pública do 

Estado encarregado da orientação e fiscalização da atividade funcional e da conduta pública 

dos membros da instituição, bem como da regularidade do serviço. Ver tópico (2 documentos) 

Artigo 33 - O Defensor Público do Estado Corregedor -Geral será nomeado pelo Governador 

do Estado, observado o disposto no artigo 31, inciso V, desta lei complementar, para mandato 

de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução. Ver tópico (2 documentos) 

Parágrafo único - Compete ao Governador do Estado destituir o Defensor Público do Estado 

Corregedor -Geral, observado o disposto no artigo 31, inciso XVI, desta lei complementar. Ver 

tópico 

Artigo 34 - Compete ao Defensor Público do Estado Corregedor -Geral: Ver tópico (2 

documentos) 

I - realizar a fiscalização: Ver tópico 

a) das atividades funcionais dos Defensores Públicos, por meio de correições ordinárias e 

extraordinárias; Ver tópico 

b) da regularidade do serviço, por meio de inspeções; Ver tópico 

II - instaurar e instruir processos administrativos disciplinares em face de Defensores Públicos, 

encaminhando -os, com parecer conclusivo, ao Defensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

III - representar ao Defensor Público -Geral do Estado visando ao afastamento provisório de 

membro da carreira que figure como sindicado ou indiciado, nos termos do artigo 189 desta lei 

complementar; Ver tópico 

IV - acompanhar o estágio probatório dos Defensores Públicos, enviando relatórios individuais 

ao Conselho Superior; Ver tópico 

V - representar ao Conselho Superior visando à exoneração de Defensor Público que não 

cumprir as condições do estágio probatório, assegurada a ampla defesa; Ver tópico 

VI - receber e analisar os relatórios mensais de atividades dos Defensores Públicos;Ver tópico 

(1 documento) 

VII - estabelecer os meios de coleta dos dados que deverão compor o relatório mensal, bem 

como a forma de preenchimento e encaminhamento; Ver tópico (1 documento) 

VIII - solicitar, a qualquer órgão de execução ou atuação, esclarecimentos sobre os dados 

fornecidos nos relatórios mensais; Ver tópico 

IX - solicitar, a qualquer órgão de execução ou atuação, relatórios específicos, sempre que 

necessários à análise do desempenho ou do zelo no exercício das atribuições 

institucionais; Ver tópico 

X - organizar o serviço de estatística das atividades da Defensoria Pública do Estado;Ver tópico 

XI - requisitar, às secretarias dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça, aos diversos 

cartórios ou repartições judiciárias e a qualquer repartição pública, cópias ou certidões 

referentes a processos judiciais ou administrativos, bem como informações em geral; Ver tópico 

XII - aconselhar qualquer órgão de execução ou atuação da Defensoria Pública do Estado 

sobre o procedimento correto a ser adotado em casos de irregularidades reputadas de menor 

gravidade; Ver tópico 

XIII - acompanhar o cumprimento do plano anual de atuação da Defensoria Pública do 

Estado; Ver tópico 

XIV - fazer publicar, integral ou resumidamente, os dados estatísticos a que se refere o inciso X 

deste artigo; Ver tópico (1 documento) 
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XV - fazer recomendações que julgar cabíveis aos Defensores Públicos, diante de informações 

recebidas ou obtidas durante inspeção ou correição, bem como dar -lhes ciência dos elogios, 

determinando as anotações pertinentes nos assentos individuais;Ver tópico 

XVI - indicar, ao Defensor Público -Geral do Estado, Defensores Públicos  para o   cargo  de 

Defensor Público do Estado Corregedor -Assistente e para as funções de Corregedor -Auxiliar, 

que atuarão com prejuízo de suas atribuições normais. Ver tópico 

Artigo 35 - Não poderão exercer o cargo de Corregedor Assistente e as funções de 

Corregedor -Auxiliar os Defensores Públicos que tenham: Ver tópico 

I - ingressado na carreira há menos de 5 (cinco) anos; Ver tópico 

II - sofrido sanção disciplinar, no âmbito da Defensoria Pública do Estado, nos últimos 5 (cinco) 

anos. Ver tópico 

SUBSEÇÃO VII 

Artigo 36 - A Ouvidoria -Geral é órgão superior da Defensoria Pública do Estado, devendo 

participar da gestão e fiscalização da instituição e de seus membros e servidores. Ver tópico 

Parágrafo único - A Ouvidoria -Geral poderá contar, para seu pleno funcionamento, com 

membros e servidores da Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

Artigo 37 - O Ouvidor -Geral será nomeado pelo Governador do Estado, dentre os indicados 

em lista tríplice organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 

- CONDEPE, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, respeitado o mesmo 

procedimento. Ver tópico (1 documento) 

§ 1º - Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação do Ouvidor -Geral nos 15 (quinze) 

dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo, 

para exercício do mandato, o primeiro indicado na mesma lista. Ver tópico 

§ 2º - O Ouvidor -Geral é membro nato do Conselho Superior, sem direito a voto. Ver tópico 

§ 3º - O cargo em comissão de Ouvidor -Geral será exercido em jornada integral, vedada 

qualquer outra atividade remunerada, salvo o magistério. Ver tópico 

§ 4º - Não poderá integrar a lista tríplice a que se refere o "caput" deste artigo membro da 

Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

Artigo 38 - A Ouvidoria -Geral compreende: Ver tópico (2 documentos) 

I - o Conselho Consultivo; Ver tópico 

II - o Grupo de Apoio Administrativo. Ver tópico 

Artigo 39 - O Conselho Consultivo da Ouvidoria -Geral, composto por 11 (onze) membros e 

presidido pelo Ouvidor -Geral, terá como finalidades precípuas acompanhar os trabalhos do 

órgão e formular críticas e sugestões para o aprimoramento de seus serviços, constituindo 

canal permanente de comunicação com a sociedade civil. Ver tópico (3 documentos) 

§ 1º - Os membros do Conselho Consultivo serão designados pelo Defensor Público -Geral do 

Estado, com base em indicação feita pelo Ouvidor -Geral, para mandato de 2 (dois) anos, 

permitida uma recondução. Ver tópico (3 documentos) 

§ 2º - A indicação de que trata o § 1º deste artigo recairá sobre pessoas e representantes de 

entidades notoriamente compromissadas com os princípios e atribuições da Defensoria Pública 

do Estado. Ver tópico 

§ 3º - As funções de membro do Conselho Consultivo não serão remuneradas e seu exercício 

será considerado serviço público de natureza relevante. Ver tópico 
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§ 4º - As normas de funcionamento do Conselho Consultivo serão estabelecidas em regimento 

interno elaborado pelo Conselho Superior, nos termos do artigo 31, inciso III, desta lei 

complementar. Ver tópico 

Artigo 40 - O Defensor Público -Geral do Estado poderá designar membros da carreira, em 

efetivo exercício, para a função de Subouvidor, mediante proposta do Ouvidor -Geral. Ver 

tópico (20 documentos) 

§ 1º - Os Subouvidores auxiliarão o Ouvidor -Geral nos assuntos relacionados às suas 

unidades, constituindo um canal de comunicação mais próximo com os usuários residentes no 

Interior do Estado. Ver tópico (3 documentos) 

§ 2º - Os Subouvidores atuarão sem prejuízo de suas atribuições. Ver tópico 

Artigo 41 - O Grupo de Apoio Administrativo tem por atribuição desenvolver as atividades 

administrativas da Ouvidoria -Geral, em especial as relativas aos procedimentos de 

recebimento, registro e acompanhamento das queixas, denúncias e reclamações enviadas ao 

órgão. Ver tópico 

Artigo 42 - Compete à Ouvidoria -Geral, dentre outras, as seguintes atribuições: Ver tópico (4 

documentos) 

I - receber dos membros da Defensoria Pública do Estado ou do público externo reclamações 

relacionadas à qualidade dos serviços prestados pela instituição, bem como sugestões para o 

aprimoramento destes serviços; Ver tópico (1 documento) 

II - encaminhar as reclamações e sugestões apresentadas à área competente e acompanhar a 

tramitação, zelando pela celeridade na resposta; Ver tópico (1 documento) 

III - concluir pela procedência ou improcedência da reclamação de que trata o inciso II deste 

artigo, informando -a ao interessado; Ver tópico 

IV - propor aos órgãos competentes a instauração dos procedimentos destinados à apuração 

de responsabilidade administrativa, civil ou criminal, quando for o caso; Ver tópico (1 

documento) 

V - estimular a participação do cidadão na identificação dos problemas, fiscalização e 

planejamento dos serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado; Ver tópico (3 

documentos) 

VI - propor ao Defensor Público -Geral do Estado e ao Defensor Público do Estado Corregedor 

-Geral a adoção de medidas que visem ao aprimoramento dos serviços prestados pela 

Defensoria Pública do Estado; Ver tópico 

VII - manter contato permanente com os vários órgãos da Defensoria Pública do Estado, 

estimulando -os a atuar em permanente sintonia com os direitos dos usuários; Ver tópico (1 

documento) 

VIII - publicar relatório semestral de atividades, que conterá também as medidas propostas aos 

órgãos competentes e a descrição dos resultados obtidos; Ver tópico 

IX - coordenar a realização de pesquisas periódicas referentes ao índice de satisfação dos 

usuários; Ver tópico 

X - preservar o sigilo de identidade do denunciante, desde que solicitado. Ver tópico (1 

documento) 

Parágrafo único - A Ouvidoria -Geral manterá serviço de atendimento telefônico gratuito e por 

outros meios eletrônicos. Ver tópico 
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Artigo 43 - No exercício de seu cargo ou de suas funções, o Ouvidor -Geral e os Subouvidores 

terão livre acesso a todos os locais e documentos necessários à verificação da 

reclamação. Ver tópico 

SEÇÃO II 

Dos Órgãos de Administração 

Artigo 44 - São órgãos de administração da Defensoria Pública do Estado: Ver tópico 

I - as Defensorias Públicas Regionais; Ver tópico 

II - a Defensoria Pública da Capital. Ver tópico 

Artigo 45 - Às Defensorias Públicas Regionais e à Defensoria Pública da Capital, dirigidas por 

Defensores Públicos -Coordenadores, competem a implementação e a coordenação 

administrativa da estrutura material necessária ao efetivo desempenho das atribuições 

institucionais da Defensoria Pública. Ver tópico (19 documentos) 

§ 1º - As Defensorias Públicas Regionais e a Defensoria Pública da Capital serão criadas e 

organizadas pelo Conselho Superior, assegurada prioridade para as regiões com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional. Ver tópico (9 documentos) 

§ 2º - As Defensorias Regionais do Interior, da Capital e da Região Metropolitana da Capital 

auxiliarão o Conselho Superior na organização das conferências para a elaboração do plano 

anual de atuação da Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

Artigo 46 - Às Defensorias Públicas Regionais e à Defensoria Pública da Capital competem, 

em toda comarca ou órgão jurisdicional dentro de sua área de atuação, a instalação de local 

apropriado ao atendimento jurídico dos necessitados. Ver tópico (1 documento) 

§ 1º - As Defensorias Públicas Regionais e a Defensoria Pública da Capital manterão 

Defensores Públicos nos estabelecimentos penais sob a administração do Estado, visando ao 

atendimento jurídico permanente dos presos e sentenciados, competindo à administração do 

sistema penitenciário do Estado reservar -lhes instalações adequadas a seus trabalhos, 

fornecer -lhes apoio administrativo, prestar -lhes todas as informações solicitadas e assegurar -

lhes o acesso à documentação dos presos e internos, aos quais não poderá, sob fundamento 

algum, ser negado o direito de entrevista com os Defensores Públicos. Ver tópico (1 

documento) 

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior aplica -se, integralmente, às instituições que abrigam 

crianças ou adolescentes, vinculadas ou não à administração do Estado. Ver tópico 

Artigo 47 - Sem prejuízo das demais atribuições institucionais da Defensoria Pública, nas 

Defensorias Públicas Regionais e nas Defensorias Públicas da Capital e da sua Região 

Metropolitana será instituído órgão de execução voltado à defesa dos direitos coletivos e 

metaindividuais. Ver tópico 

Artigo 48 - As Defensorias Públicas Regionais e a Defensoria Pública da Capital serão 

capacitadas com ao menos 1 (um) Centro de Atendimento Multidisciplinar, visando ao 

assessoramento técnico e interdisciplinar para o desempenho das atribuições da instituição, 

assegurada a instalação, em toda comarca ou órgão jurisdicional dentro de sua área de 

atuação, de local apropriado ao atendimento dos Defensores Públicos. Ver tópico 

SEÇÃO III 

Dos Órgãos de Execução e de Atuação 

SUBSEÇÃO I 
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Artigo 49 - São órgãos de execução da Defensoria Pública do Estado os Defensores 

Públicos.  Ver tópico (8 documentos) 

Artigo 50 - Aos Defensores Públicos cumpre a execução das atribuições institucionais da 

Defensoria Pública do Estado, competindo -lhes a defesa judicial e extrajudicial, individual e 

coletiva, dos necessitados. Ver tópico 

Artigo 51 - Aos Defensores Públicos, no desempenho de suas funções, observado o disposto 

no artigo 5º desta lei complementar, caberá: Ver tópico (1 documento) 

I - cumprir suas atribuições de modo a alcançar a mais ampla defesa jurídica, valendo -se dos 

meios necessários para agilizar a solução dos conflitos; Ver tópico 

II - acompanhar e impulsionar os processos judiciais e administrativos, comparecendo a todos 

os atos processuais que exijam a sua presença; Ver tópico 

III - esgotar todas as instâncias recursais judiciais e administrativas possíveis no caso concreto, 

salvo se houver motivo justificado; Ver tópico 

IV - recorrer ao Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, quando cabível, comunicando o 

Defensor Público -Geral do Estado e o Núcleo Especializado. Ver tópico 

SUBSEÇÃO II 

Artigo 52 - A Defensoria Pública do Estado contará com Núcleos Especializados, de natureza 

permanente, que atuarão prestando suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional 

dos membros da instituição. Ver tópico (3 documentos) 

Parágrafo único - Os Núcleos Especializados serão organizados de acordo com os seguintes 

temas, ou natureza da atuação, dentre outros: Ver tópico (2 documentos) 

1 - interesses difusos e coletivos; 

2 - cidadania e direitos humanos; 

3 - infância e juventude; 

4 - consumidor e meio ambiente; 

5 - habitação e urbanismo; 

6 - situação carcerária; 

7 - segunda instância e Tribunais Superiores. 

Artigo 53 - Compete aos Núcleos Especializados, dentre outras atribuições: Ver tópico (5 

documentos) 

I - compilar e remeter informações técnico -jurídicas, sem caráter vinculativo, aos Defensores 

Públicos; Ver tópico 

II - propor medidas judiciais e extrajudiciais, para a tutela de interesses individuais, coletivos e 

difusos, e acompanhá-las, agindo isolada ou conjuntamente com os Defensores Públicos, sem 

prejuízo da atuação do Defensor Natural; Ver tópico (1 documento) 

III - realizar e estimular o intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o 

aprimoramento das atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses 

jurídicas; Ver tópico 

IV - realizar e estimular o intercâmbio com entidades públicas e privadas, bem como 

representar a instituição perante conselhos e demais órgãos colegiados, por qualquer de seus 

membros, mediante designação do Defensor Público -Geral do Estado; Ver tópico (1 

documento) 

V - atuar e representar junto ao Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, propondo as 

medidas judiciais cabíveis; Ver tópico 
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VI - prestar assessoria aos órgãos de atuação e de execução da Defensoria Pública do 

Estado; Ver tópico 

VII - coordenar o acionamento de Cortes Internacionais. Ver tópico 

Artigo 54 - Os Núcleos Especializados serão integrados por Defensores Públicos que contem 

ao menos 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo de Defensor Público.Ver tópico 

Artigo 55 - Os Defensores Públicos integrantes dos Núcleos Especializados serão designados 

pelo Defensor Público -Geral do Estado, após realização de seleção, para um período de 2 

(dois) anos, permitida a recondução por igual prazo. Ver tópico (26 documentos) 

SEÇÃO IV 

Dos Órgãos Auxiliares 

Artigo 56 - São órgãos auxiliares da Defensoria Pública do Estado: Ver tópico (1 documento) 

I - a Escola da Defensoria Pública do Estado; Ver tópico (1 documento) 

II - a Coordenadoria Geral de Administração; Ver tópico (1 documento) 

III - o Grupo de Planejamento Setorial; Ver tópico 

IV - a Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa; Ver tópico 

V - a Coordenadoria de Tecnologia da Informação; Ver tópico 

VI - os Centros de Atendimento Multidisciplinar; Ver tópico 

VII - os Estagiários. Ver tópico 

Artigo 57 - A estrutura e atribuições das unidades internas dos órgãos auxiliares referidos no 

artigo 56 desta lei complementar serão fixadas por ato do Defensor Público -Geral do 

Estado. Ver tópico 

SUBSEÇÃO I 

Artigo 58 - A Escola é órgão auxiliar da Defensoria Pública do Estado, competindo -lhe: Ver 

tópico (14 documentos) 

I - promover a atualização profissional e o aperfeiçoamento técnico dos membros, estagiários e 

servidores, realizando cursos, conferências, seminários e outras atividades científicas relativas 

às áreas de atuação e às atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado; Ver tópico 

(3 documentos) 

II - promover a capacitação funcional dos membros e servidores, necessária ao exercício de 

cargos de coordenação, notadamente para a incorporação de técnicas de gestão, 

administração, relacionamento interpessoal e liderança; Ver tópico (1 documento) 

III - editar revistas e boletins periódicos de conteúdo multidisciplinar visando à divulgação de 

estudos, artigos e pesquisas de interesse institucional; Ver tópico (1 documento) 

IV - manter intercâmbios e convênios com instituições de ensino, órgãos públicos e entidades 

cuja atuação guarde afinidade com as atribuições institucionais da Defensoria Pública do 

Estado, inclusive com órgãos de ensino e formação das demais carreiras jurídicas; Ver tópico 

V - manter biblioteca atualizada, efetuando o tombamento e classificação de livros, revistas, 

impressos, documentos, arquivos eletrônicos e eletromagnéticos que componham seu 

acervo; Ver tópico 

VI - disponibilizar aos membros, estagiários e servidores da Defensoria Pública do Estado, por 

meio da "internet" ou outro instrumento eletrônico, ferramentas de pesquisa e espaço para 

troca de informações; Ver tópico (1 documento) 

VII - promover a rápida e constante atualização dos membros da Defensoria Pública do Estado 

em matéria legislativa, doutrinária e jurisprudencial de interesse dos serviços; Ver tópico 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606658/art-53-inc-vi-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606658/art-53-inc-vi-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606621/art-53-inc-vii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606621/art-53-inc-vii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606579/art-54-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606579/art-54-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606525/art-55-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606525/art-55-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606489/art-56-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606489/art-56-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606449/art-56-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606449/art-56-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606416/art-56-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606416/art-56-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606388/art-56-inc-iii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606388/art-56-inc-iii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606354/art-56-inc-iv-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606354/art-56-inc-iv-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606315/art-56-inc-v-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606315/art-56-inc-v-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606282/art-56-inc-vi-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606282/art-56-inc-vi-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606253/art-56-inc-vii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606253/art-56-inc-vii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606221/art-57-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606221/art-57-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606183/art-58-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606183/art-58-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606183/art-58-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606143/art-58-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606143/art-58-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606143/art-58-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606086/art-58-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606086/art-58-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606052/art-58-inc-iii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606052/art-58-inc-iii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606011/art-58-inc-iv-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606011/art-58-inc-iv-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10605975/art-58-inc-v-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10605975/art-58-inc-v-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10605943/art-58-inc-vi-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10605943/art-58-inc-vi-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10605919/art-58-inc-vii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10605919/art-58-inc-vii-lc-988-06-sao-paulo


VIII - realizar pesquisas e estudos bibliográficos solicitados pelos órgãos de execução, 

relacionados ao desempenho de suas atividades; Ver tópico 

IX - custear integralmente as despesas de membros e servidores relativas à participação nas 

atividades que promover; Ver tópico (2 documentos) 

X - custear, integral ou parcialmente, as despesas de membros e servidores relativas à 

participação em eventos promovidos por outros órgãos de natureza científica e acadêmica que 

propiciem a atualização e aperfeiçoamento profissionais; Ver tópico (2 documentos) 

XI - participar da organização do concurso de ingresso na carreira de Defensor Público; Ver 

tópico 

XII - promover o curso de preparação à carreira, destinado aos Defensores Públicos em 

estágio probatório; Ver tópico (1 documento) 

XIII - incentivar a participação dos Defensores Públicos nos conselhos municipais, estaduais e 

comunitários que tenham atuação em matéria correlata; Ver tópico 

XIV - auxiliar o Conselho Superior na fixação de parâmetros mínimos de qualidade para 

atuação dos Defensores Públicos; Ver tópico 

XV - organizar encontro anual dos Defensores Públicos para a definição de teses institucionais, 

que deverão ser observadas por todos os membros da carreira, constituindo parâmetros 

mínimos de qualidade para atuação; Ver tópico (3 documentos) 

XVI - acompanhar e avaliar a qualidade das atividades executadas pelos Defensores Públicos 

em estágio probatório, enviando relatórios individuais ao Conselho Superior.Ver tópico 

Artigo 59 - O Diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado será indicado dentre os 

membros do quadro ativo da carreira que contem mais de 5 (cinco) anos de efetivo 

exercício. Ver tópico (2 documentos) 

Parágrafo único - O cargo de que trata o "caput" deste artigo será exercido por mandato de 2 

(dois) anos, permitida uma recondução. Ver tópico (2 documentos) 

SUBSEÇÃO II 

Artigo 60 - A Coordenadoria Geral de Administração é órgão auxiliar da Defensoria Pública do 

Estado, vinculado diretamente ao Defensor Público -Geral do Estado, cabendo -lhe prestar 

serviços nas áreas de gestão orçamentária e financeira, planejamento, patrimônio, infra -

estrutura material, pessoal, recursos humanos, transportes, comunicações administrativas, 

serviços gerais e qualidade dos serviços prestados. Ver tópico (30 documentos) 

Artigo 61 - A Coordenadoria Geral de Administração será composta por: Ver tópico 

I - Departamento de Recursos Humanos; Ver tópico 

II - Departamento de Orçamento e Finanças; Ver tópico 

III - Departamento de Infra -estrutura e Materiais; Ver tópico 

IV - Grupo de Apoio Técnico; Ver tópico 

V - Grupo de Qualidade. Ver tópico 

Artigo 62 - As Defensorias Públicas Regionais e a Defensoria Pública da Capital serão 

dotadas de Centros de Administração, que observarão as diretrizes fixadas pela Coordenadoria 

Geral de Administração, para atendimento das necessidades locais.Ver tópico 

SUBSEÇÃO III 

Artigo 63 - O Grupo de Planejamento Setorial, órgão subordinado diretamente ao Defensor 

Público -Geral do Estado, tem por atribuições, dentre outras: Ver tópico 
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I - orientar, analisar e coordenar a elaboração dos programas e orçamentos -programas das 

unidades administrativas da Defensoria; Ver tópico 

II - controlar, por meio de relatórios, o andamento físico -financeiro dos programas e 

orçamentos -programas. Ver tópico 

Artigo 64 - Compete ao Defensor Público -Geral do Estado designar o Coordenador, dentre os 

integrantes da carreira, bem como os demais membros do órgão a que se refere o artigo 63 

desta lei complementar. Ver tópico 

SUBSEÇÃO IV 

Artigo 65 - Compete à Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa: Ver 

tópico 

I - promover e divulgar informações institucionais ao público interno e externo, por quaisquer 

meios de comunicação; Ver tópico 

II - criar, manter e atualizar página da Defensoria Pública do Estado na "internet"; Ver tópico 

III - viabilizar a execução, pela Escola da Defensoria Pública e pelos Núcleos Especializados, 

do disposto no artigo 5º, inciso II, desta lei complementar. Ver tópico 

Artigo 66 - O Defensor Público Coordenador contará com assessoria especializada.Ver tópico 

SUBSEÇÃO V 

Artigo 67 - A Coordenadoria de Tecnologia da Informação é órgão auxiliar responsável pela 

informatização dos serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

Artigo 68 - Compete ao órgão de que trata o artigo 67 desta lei complementar: Ver tópico 

I - elaborar e submeter à aprovação do Defensor Público -Geral do Estado plano de 

informatização dos serviços da instituição; Ver tópico 

II - criar, desenvolver e implantar programas de informática e comunicação para uso dos 

Defensores Públicos e servidores; Ver tópico 

III - criar e manter bancos de dados sobre as atividades da Defensoria Pública do Estado; Ver 

tópico 

IV - realizar a manutenção dos equipamentos de informática, inclusive com a instalação de 

atualizações dos sistemas de informática; Ver tópico 

V - realizar treinamento dos Defensores Públicos e servidores no uso de equipamentos e 

programas informatizados; Ver tópico 

VI - dar suporte à criação, manutenção e atualização de página da Defensoria Pública do 

Estado na "internet"; Ver tópico 

VII - criar, desenvolver e manter serviço de correio eletrônico para todos os órgãos da 

Defensoria Pública do Estado, consoante orientação do Defensor Público -Geral do 

Estado; Ver tópico 

VIII - prestar suporte na área de informática aos órgãos da Defensoria Pública do Estado; Ver 

tópico 

IX - recomendar a atualização ou substituição de programas ou equipamentos de 

informática; Ver tópico 

X - executar outros serviços que lhe forem atribuídos pelo Defensor Público -Geral do 

Estado. Ver tópico 

SUBSEÇÃO VI 

Artigo 69 - Compete aos Centros de Atendimento Multidisciplinar assessorar os Defensores 

Públicos nas áreas relacionadas às suas atribuições. Ver tópico 
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Artigo 70 - Para o desempenho de suas atribuições, os Centros de Atendimento 

Multidisciplinar poderão contar com profissionais e estagiários das áreas de psicologia, serviço 

social, engenharia, sociologia, estatística, economia, ciências contábeis e direito, dentre 

outras. Ver tópico (2 documentos) 

Parágrafo único - Os estagiários, auxiliares dos profissionais do Centro de Atendimento 

Multidisciplinar, serão submetidos a seleção e regime estabelecido por deliberação do 

Conselho Superior. Ver tópico 

Artigo 71 - Os Centros de Atendimento Multidisciplinar serão coordenados por Defensores 

Públicos designados pelo Defensor Público -Geral do Estado. Ver tópico (38 documentos) 

SUBSEÇÃO VII 

Artigo 72 - Os estagiários de direito, auxiliares dos Defensores Públicos, serão credenciados 

por ato do Defensor Público -Geral do Estado, pelo prazo de até 2 (dois) anos, após seleção 

pelo Conselho Superior. Ver tópico (721 documentos) 

Artigo 73 - O estágio de direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares dos 

Defensores Públicos, como definido nesta lei complementar. Ver tópico (1 documento) 

Artigo 74 - O estágio não confere vínculo empregatício com o Estado, sendo vedado estender 

ao estagiário direitos ou vantagens assegurados aos servidores públicos. Ver tópico 

Parágrafo único - O estágio contará como título nos concursos de ingresso na Defensoria 

Pública do Estado, nos termos dos respectivos editais. Ver tópico 

Artigo 75 - O credenciamento dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas 

e títulos, nos termos de regulamento aprovado pelo Conselho Superior. Ver tópico (2 

documentos) 

§ 1º - vetado: Ver tópico 

a) vetado; Ver tópico 

b) vetado; Ver tópico 

c) vetado; Ver tópico 

d) vetado. Ver tópico 

§ 2º - O concurso, aberto por edital publicado no Diário Oficial, terá eficácia para 

preenchimento das vagas existentes e das que vierem a ocorrer durante o período de 

validade. Ver tópico 

§ 3º - Compete ao Conselho Superior, levando em conta a localização das respectivas 

instituições de ensino superior, delimitar o âmbito territorial de eficácia do concurso. Ver tópico 

§ 4º - Somente serão credenciados os candidatos aprovados que estiverem matriculados a 

partir do penúltimo ano do curso superior de graduação. Ver tópico (2 documentos) 

§ 5º - A pedido do interessado, a comprovação de que trata o § 3º deste artigo poderá ser feita 

até o início do ano letivo, hipótese em que o credenciamento terá caráter provisório. Ver tópico 

Artigo 76 - Para fins de inscrição no concurso, deverá o candidato: Ver tópico (1 documento) 

I - ser brasileiro; Ver tópico 

II - estar em dia com o serviço militar; Ver tópico 

III - estar no gozo dos direitos políticos; Ver tópico 

IV - não possuir condenações criminais ou antecedentes criminais incompatíveis com o 

exercício das funções; Ver tópico 

V - estar matriculado em curso de graduação de instituição de ensino superior, na forma do 

disposto no artigo 75, §§ 3º e 4º, desta lei complementar. Ver tópico 
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Artigo 77 - Publicado o ato de credenciamento, o estagiário deverá prestar compromisso e 

entrar em exercício no prazo de 15 (quinze) dias. Ver tópico (40 documentos) 

Artigo 78 - O estagiário será descredenciado: Ver tópico (156 documentos) 

I - a pedido; Ver tópico (76 documentos) 

II - automaticamente: Ver tópico (47 documentos) 

a) quando da conclusão do curso de graduação; Ver tópico (3 documentos) 

b) ao completar o período de 2 (dois) anos de estágio; Ver tópico (14 documentos) 

c) caso venha a se ausentar de suas atividades, durante o ano civil, por mais de 10 (dez) dias 

sem justificação, ou por mais de 20 (vinte) dias, mesmo motivadamente;Ver tópico (11 

documentos) 

d) caso não haja renovado sua matrícula no curso de graduação ou venha a ser reprovado em 

duas disciplinas do respectivo currículo; Ver tópico (5 documentos) 

III - mediante procedimento administrativo sumário, garantida ampla defesa, desde que viole os 

deveres previstos nesta lei complementar. Ver tópico (1 documento) 

Artigo 79 - Incumbe ao estagiário de direito, no exercício de suas atividades: Ver tópico 

I - o levantamento de dados, de conteúdo doutrinário ou jurisprudencial; Ver tópico 

II - o acompanhamento das diligências de que for incumbido; Ver tópico 

III - o atendimento ao público, nos limites da orientação que venha a receber; Ver tópico 

IV - o controle da movimentação dos autos de processos administrativos ou judiciais, 

acompanhando a realização dos correspondentes atos e termos; Ver tópico 

V - a execução dos serviços de digitação de correspondências e minutas de peças 

processuais, sob a supervisão de Defensor Público; Ver tópico 

VI - o desempenho de quaisquer outras atividades compatíveis com sua condição 

acadêmica. Ver tópico 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica -se, no que couber, aos estagiários das 

demais disciplinas. Ver tópico 

Artigo 80 - O estágio terá a carga de 20 (vinte) horas semanais, devendo corresponder ao 

expediente do setor e compatibilizar -se com a duração do turno de funcionamento do curso de 

graduação em direito em que esteja matriculado. Ver tópico 

Artigo 81 - O estagiário receberá bolsa mensal, observado o disposto no artigo 31, inciso 

XXIV, desta lei complementar. Ver tópico 

Artigo 82 - O estagiário terá direito: Ver tópico 

I - a férias anuais de 30 (trinta) dias após o primeiro ano de exercício, podendo gozá-las em 

dois períodos iguais, sem prejuízo da bolsa mensal; Ver tópico 

II - a licença de até 10 (dez) dias por ano, sem prejuízo da bolsa mensal, para realização de 

provas atinentes ao curso de graduação em direito, com prévia autorização do Defensor 

Público a que estiver subordinado, devendo ser requerida com antecedência mínima de 10 

(dez) dias; Ver tópico 

III - a contar o tempo do estágio, desde que cumprido o período integral de 2 (dois) anos, para 

fins de concurso de ingresso na Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

Artigo 83 - São deveres do estagiário: Ver tópico (6 documentos) 

I - atender à orientação que lhe for dada pelo Defensor Público a que estiver subordinado; Ver 

tópico (1 documento) 

II - cumprir o horário que lhe for fixado; Ver tópico (1 documento) 
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III - apresentar à Corregedoria -Geral, trimestralmente, relatório de suas atividades;Ver tópico 

IV - comprovar, no início de cada ano letivo, a renovação da matrícula em curso de graduação 

em direito, bem como a ausência de reprovação em mais de uma disciplina do currículo 

pleno; Ver tópico (2 documentos) 

V - manter sigilo sobre fatos relevantes de que tiver conhecimento no exercício de suas 

atividades; Ver tópico (1 documento) 

VI - manter comportamento e usar traje compatíveis com a natureza da atividade. Ver tópico (1 

documento) 

Artigo 84 - Ao estagiário é vedado: Ver tópico (1 documento) 

I - identificar -se nessa qualidade ou usar papéis com o timbre da Defensoria Pública do Estado 

em qualquer matéria alheia às respectivas atividades; Ver tópico 

II - utilizar distintivos e insígnias privativos dos membros da Defensoria Pública do Estado; Ver 

tópico 

III - praticar quaisquer atos, processuais ou extraprocessuais, que exijam qualidade postulatória 

ou constituam atribuição exclusiva de órgão de execução da Defensoria Pública do Estado, 

salvo assinar peças processuais ou manifestações nos autos juntamente com Defensor 

Público; Ver tópico (1 documento) 

IV - exercer cargo, emprego ou função pública, ou ocupação privada, incompatível com suas 

atividades na Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

TÍTULO III 

Dos Cargos e Funções Privativos de Defensor Público do Estado 

CAPÍTULO I 

Dos Cargos de Defensor Público do Estado 

Artigo 85 - A Defensoria Pública do Estado compreende os cargos privativos de Defensor 

Público do Estado, exercidos em jornada integral, correspondente a 40 (quarenta) horas 

semanais. Ver tópico 

Artigo 86 - Os membros da Defensoria Pública do Estado exercerão suas funções na 

qualidade de titular ou substituto. Ver tópico 

SEÇÃO I 

Dos Cargos de Provimento Efetivo 

Artigo 87 - Fica instituída no quadro da Defensoria Pública do Estado a carreira de Defensor 

Público do Estado, composta de 6 (seis) classes, identificadas na seguinte conformidade: Ver 

tópico 

I - Defensor Público do Estado Substituto; Ver tópico 

II - Defensor Público do Estado Nível I; Ver tópico 

III - Defensor Público do Estado Nível II; Ver tópico 

IV - Defensor Público do Estado Nível III; Ver tópico 

V - Defensor Público do Estado Nível IV; Ver tópico 

VI - Defensor Público do Estado Nível V. Ver tópico 

SEÇÃO II 

Dos Cargos de Provimento em Comissão 

Artigo 88 - Serão providos em comissão os seguintes cargos, privativos de integrantes da 

carreira de Defensor Público do Estado em atividade: Ver tópico 

I - Defensor Público do Estado Corregedor -Assistente; Ver tópico 
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II - Defensor Público do Estado Diretor de Escola; Ver tópico 

III - Defensor Público do Estado Assessor; Ver tópico 

IV - Defensor Público do Estado Chefe de Gabinete; Ver tópico 

V - Terceiro Subdefensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

VI - Segundo Subdefensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

VII - Primeiro Subdefensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

VIII - Defensor Público do Estado Corregedor -Geral; Ver tópico 

IX - Defensor Público -Geral do Estado. Ver tópico 

CAPÍTULO II 

Das Funções de Confiança de Defensor Público do Estado 

Artigo 89 - São funções de confiança de Defensor Público do Estado: Ver tópico (20 

documentos) 

I - Coordenador de Defensoria Pública Regional e da Defensoria Pública da Capital;Ver tópico 

(2 documentos) 

II - Coordenador de Núcleo Especializado; Ver tópico (2 documentos) 

III - Coordenador da Coordenadoria Geral da Administração; Ver tópico 

IV - Coordenador do Grupo de Planejamento Setorial; Ver tópico 

V - Coordenador de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa; Ver tópico 

VI - Coordenador de Tecnologia da Informação; Ver tópico 

VII - Coordenador de Centro de Atendimento Multidisciplinar; Ver tópico (13 documentos) 

VIII - Corregedor -Auxiliar; Ver tópico 

IX - Coordenador -Auxiliar. Ver tópico (2 documentos) 

§ 1º - Só poderá ser designado para a função de Coordenador de que trata este artigo o 

Defensor Público do Estado que conte mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na 

carreira. Ver tópico (9 documentos) 

§ 2º - Os Coordenadores referidos no § 1º deste artigo poderão ser auxiliados por 

Coordenadores -Auxiliares, por eles indicados. Ver tópico (6 documentos) 

CAPÍTULO III 

Do Provimento Originário 

SEÇÃO I 

Do Concurso de Ingresso 

Artigo 90 - O ingresso na carreira de Defensor Público do Estado far -se -á no cargo de 

Defensor Público do Estado Substituto, mediante aprovação em concurso público de provas e 

títulos promovido pelo Conselho Superior, com a participação da Ordem dos Advogados do 

Brasil. Ver tópico (1 documento) 

§ 1º - Sempre que o número de cargos vagos for igual ou excedente a 10% (dez por cento) do 

total, proceder -se -á à abertura de concurso, pelo Conselho Superior, que indicará os 

Defensores Públicos integrantes da respectiva comissão e deliberará acerca de seu 

regulamento. Ver tópico 

§ 2º - Das vagas abertas, 5% (cinco por cento) serão providas por pessoas com necessidades 

especiais. Ver tópico 

§ 3º - vetado: Ver tópico 

a) vetado; Ver tópico 

b) vetado; Ver tópico 
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c) vetado; Ver tópico 

d) vetado. Ver tópico 

§ 4º - Na falta de candidatos aprovados que preencham os requisitos previstos no § 2º deste 

artigo, as vagas remanescentes serão livremente providas segundo a ordem de classificação 

no concurso. Ver tópico 

§ 5º - Serão considerados títulos no concurso de ingresso, na forma definida pelo Conselho 

Superior: Ver tópico 

1. o exercício de estágio na área de Assistência Judiciária da Procuradoria Geral do Estado ou 

na Defensoria Pública do Estado; 

2. o exercício da advocacia em entidades, órgãos públicos ou organizações da sociedade civil 

em favor dos necessitados; 

3. o exercício da advocacia por meio de convênios de assistência judiciária firmados pela 

Procuradoria Geral do Estado ou pela Defensoria Pública do Estado; 

4. outras hipóteses previstas pelo Conselho Superior. 

Artigo 91 - O regulamento do concurso exigirá dos interessados os seguintes requisitos, dentre 

outros: Ver tópico (1 documento) 

I - ser brasileiro; Ver tópico 

II - ser bacharel em direito; Ver tópico 

III - estar em dia com as obrigações militares; Ver tópico 

IV - estar no gozo dos direitos políticos; Ver tópico 

V - contar, na data do pedido de inscrição, 2 (dois) anos, no mínimo, de prática profissional na 

área jurídica, devidamente comprovada; Ver tópico 

VI - não possuir condenações criminais ou antecedentes criminais incompatíveis com o 

exercício das funções; Ver tópico 

VII - não possuir condenação em órgão de classe, em relação ao exercício profissional. Ver 

tópico 

Parágrafo único - Caracterizará prática profissional, para os fins do disposto no inciso V deste 

artigo, o exercício da advocacia, bem como a qualidade de membro de Defensoria Pública, do 

Ministério Público ou da Magistratura. Ver tópico (1 documento) 

Artigo 92 - As provas do concurso, todas de caráter eliminatório, serão realizadas de acordo 

com a deliberação a que se refere o artigo 31, inciso XVII, desta lei complementar, devendo 

conter questões sobre princípios e atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado, 

ao lado de questões técnico -jurídicas. Ver tópico 

Artigo 93 - Durante o prazo de validade do concurso, os aprovados serão nomeados, na 

ordem de classificação, nas vagas que vierem a surgir. Ver tópico (1 documento) 

Parágrafo único - O concurso será válido por até 2 (dois) anos, a partir da publicação oficial 

de seu resultado, sendo permitida uma única prorrogação, pelo mesmo prazo, mediante 

deliberação do Conselho Superior. Ver tópico 

SEÇÃO II 

Da Nomeação 

Artigo 94 - Os cargos de Defensor Público do Estado serão providos em caráter efetivo, na 

classe de Defensor Público do Estado Substituto, por nomeação do Defensor Público -Geral do 

Estado, observada a ordem de classificação dos candidatos aprovados em concurso. Ver 

tópico 
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SEÇÃO III 

Da Posse 

Artigo 95 - O Defensor Público -Geral do Estado, em sessão solene do Conselho Superior, 

dará posse aos Defensores Públicos nomeados. Ver tópico 

Artigo 96 - E de 30 (trinta) dias, contados do ato de nomeação oficial, o prazo para a posse 

dos Defensores Públicos. Ver tópico (2 documentos) 

§ 1º - Havendo motivo de força maior, o prazo previsto neste artigo poderá, a requerimento do 

interessado, ser prorrogado pelo Defensor Público -Geral do Estado, por até sessenta (60) 

dias. Ver tópico (2 documentos) 

§ 2º - A nomeação ficará sem efeito se a posse não ocorrer dentro dos prazos assinalados 

nesta lei complementar. Ver tópico 

Artigo 97 - São requisitos para a posse: Ver tópico (19 documentos) 

I - inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; Ver tópico (3 documentos) 

II - habilitação em exame de sanidade e capacidade física, compatível com o exercício das 

funções, realizado por órgão médico oficial; Ver tópico (13 documentos) 

III - declaração: Ver tópico 

a) de bens; Ver tópico 

b) relativa à ocupação de outro cargo, função ou empregos públicos; Ver tópico 

c) relativa ao percebimento de proventos de inatividade ou pensão originários de regime 

previdenciário próprio; Ver tópico 

IV - estar em dia com o serviço militar; Ver tópico 

V - estar em gozo dos direitos políticos. Ver tópico 

Artigo 98 - A posse será precedida de assinatura de termo de compromisso em que o 

empossado prometa cumprir fielmente os deveres inerentes ao cargo. Ver tópico 

SEÇÃO IV 

Do Exercício 

Artigo 99 - O Defensor Público entrará em exercício no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

data da posse, sob pena de exoneração. Ver tópico (2 documentos) 

Artigo 100 - O Defensor Público que for removido terá exercício na nova unidade de 

classificação desde a data da publicação do correspondente ato. Ver tópico (29 documentos) 

§ 1º - Em caso de remoção para Município diverso daquele onde se encontrar em exercício, o 

Defensor Público deverá assumir suas novas funções no prazo de 8 (oito) dias, contados da 

data de publicação do correspondente ato. Ver tópico (9 documentos) 

§ 2º - Havendo motivo justo, o prazo de que trata o § 1º deste artigo poderá ser prorrogado por 

ato do Defensor Público -Geral do Estado. Ver tópico 

SEÇÃO V 

Do Estágio Probatório 

Artigo 101 - Durante o período de 3 (três) anos, contados do dia em que o Defensor Público 

houver entrado em exercício, será apurado o preenchimento dos requisitos necessários à 

confirmação na carreira. Ver tópico (3 documentos) 

Parágrafo único - São requisitos para a confirmação, aferidos por meio de relatórios da 

Corregedoria -Geral e do próprio Defensor Público do Estado Substituto: Ver tópico (1 

documento) 

1. aproveitamento no curso de preparação à carreira; 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599979/art-95-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599979/art-95-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599944/art-96-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599944/art-96-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599910/art-96-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599910/art-96-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599880/art-96-2-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599880/art-96-2-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599844/art-97-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599844/art-97-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599813/art-97-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599813/art-97-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599773/art-97-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599773/art-97-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599728/art-97-inc-iii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599728/art-97-inc-iii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599693/art-97-inc-iii-a-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599693/art-97-inc-iii-a-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599654/art-97-inc-iii-b-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599654/art-97-inc-iii-b-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599621/art-97-inc-iii-c-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599621/art-97-inc-iii-c-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599575/art-97-inc-iv-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599575/art-97-inc-iv-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599537/art-97-inc-v-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599537/art-97-inc-v-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599493/art-98-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599493/art-98-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599457/art-99-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599457/art-99-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599420/art-100-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599420/art-100-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599375/art-100-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599375/art-100-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599338/art-100-2-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599338/art-100-2-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599296/art-101-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599296/art-101-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599262/art-101-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599262/art-101-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599262/art-101-1-lc-988-06-sao-paulo


2. fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo. 

Artigo 102 - Durante o estágio probatório, o Defensor Público do Estado Substituto ficará à 

disposição da Defensoria Pública do Estado para freqüentar curso de preparação à carreira, 

organizado e promovido pela Escola da Defensoria Pública do Estado, cujo aproveitamento 

será aferido por intermédio de atividades. Ver tópico (1 documento) 

Parágrafo único - O curso de preparação à carreira objetivará treinamento específico para o 

desempenho das funções técnico -jurídicas, integrado com noções fundamentais de psicologia, 

ciência política, sociologia, mediação, criminologia e de filosofia do direito, necessárias à 

consecução dos princípios e atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado. Ver 

tópico 

Artigo 103 - O Conselho Superior regulamentará o estágio probatório, inclusive os casos de 

exoneração de ofício, assegurada a ampla defesa, cabendo à Corregedoria -Geral o 

acompanhamento da atuação do Defensor Público do Estado Substituto. Ver tópico (1 

documento) 

§ 1º - A Corregedoria -Geral encaminhará semestralmente ao Conselho Superior relatório 

individualizado relativo a cada Defensor Público em estágio probatório. Ver tópico (1 

documento) 

§ 2º - No quinto relatório, encaminhado 6 (seis) meses antes do término do estágio probatório, 

a Corregedoria -Geral opinará motivadamente pela confirmação ou exoneração do Defensor 

Público. Ver tópico 

§ 3º - Caso opine pela exoneração, o Corregedor -Geral poderá determinar, mediante 

despacho motivado, seja o Defensor Público afastado de suas funções, em caráter cautelar e 

imediato, devendo a decisão ser ratificada pelo Conselho Superior na sessão subseqüente, 

assegurada ampla defesa. Ver tópico 

Artigo 104 - O Conselho Superior apreciará os relatórios para verificação do preenchimento 

dos requisitos necessários à confirmação do Defensor Público na carreira. Ver tópico 

§ 1º - Decidindo o Conselho Superior pela confirmação, o Defensor Público -Geral do Estado 

expedirá o respectivo ato homologatório. Ver tópico 

§ 2º - Decidindo o Conselho Superior pela não -confirmação, o Defensor Público, intimado 

pessoalmente da deliberação, será de imediato afastado do exercício de suas funções, 

encaminhando -se o respectivo expediente ao Defensor Público -Geral do Estado para a 

exoneração, observado o disposto no parágrafo único do artigo105, desta lei 

complementar. Ver tópico 

Artigo 105 - O Conselho Superior proferirá sua decisão até 1 (um) mês antes de o Defensor 

Público completar o prazo de 3 (três) anos de exercício. Ver tópico 

Parágrafo único - Da decisão do Conselho Superior que não confirmar o Defensor Público em 

estágio probatório, caberá pedido de reconsideração, nos termos do regimento interno. Ver 

tópico 

CAPÍTULO IV 

Da Mobilidade Funcional 

SEÇÃO I 

Da Lotação e da Classificação 
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Artigo 106 - O Defensor Público -Geral do Estado definirá os padrões de lotação dos locais de 

atuação da Defensoria Pública do Estado e procederá à classificação dos Defensores 

Públicos. Ver tópico (33 documentos) 

Parágrafo único - Fica assegurado aos Defensores Públicos nomeados para cargo inicial da 

carreira o direito de escolha do local de atuação, obedecida a ordem de classificação no 

concurso. Ver tópico 

SEÇÃO II 

Da Remoção 

Artigo 107 - A remoção será voluntária ou compulsória e dependerá de decisão favorável do 

Conselho Superior. Ver tópico (21 documentos) 

Artigo 108 - São espécies de remoção voluntária: Ver tópico 

I - remoção a pedido; Ver tópico 

II - remoção por permuta; Ver tópico 

III - remoção qualificada; Ver tópico 

IV - remoção por união de cônjuges ou companheiros. Ver tópico 

Artigo 109 - A remoção a pedido, observado o disposto no artigo 31, inciso IX, desta lei 

complementar, far -se -á mediante requerimento ao Defensor Público -Geral do Estado, em 

prazo a ser fixado pelo Conselho Superior, contado da data em que for publicado o ato 

declaratório da vacância. Ver tópico (67 documentos) 

Parágrafo único - Findo o prazo a que se refere o "caput" deste artigo e havendo mais de um 

candidato à remoção, será removido o mais antigo na classe e, ocorrendo empate, 

sucessivamente, o mais antigo na carreira, no serviço público do Estado, no serviço público em 

geral, o mais idoso e o melhor classificado no concurso para ingresso na Defensoria Pública do 

Estado. Ver tópico (42 documentos) 

Artigo 110 - A remoção por permuta dependerá de requerimento dos interessados, devendo o 

Conselho Superior apreciar o pedido levando em conta a conveniência do serviço e os 

requisitos exigidos para a efetivação da nova classificação. Ver tópico 

§ 1º - Fica sem efeito a permuta realizada no período de 2 (dois) anos antes da aposentadoria 

de qualquer um dos Defensores Públicos removidos. Ver tópico 

§ 2º - Fica vedada a permuta quando um dos interessados não estiver em efetivo exercício. Ver 

tópico 

Artigo 111 - A remoção qualificada destina -se à escolha dos Defensores Públicos que 

integrarão os Núcleos Especializados. Ver tópico (1 documento) 

Parágrafo único - A remoção qualificada far -se -á mediante processo de seleção, na forma a 

ser disciplinada pelo Conselho Superior, e dependerá de requerimento dos interessados. Ver 

tópico 

Artigo 112 - Ao Defensor Público é assegurado, se houver vaga e não causar prejuízo ao 

serviço, o direito de remoção para igual cargo ou função no Município de residência de cônjuge 

ou companheiro que exerça cargo, emprego ou função pública, ou seja titular de mandato 

eletivo estadual ou municipal. Ver tópico (1 documento) 

Parágrafo único - Somente será concedida nova remoção, por união de cônjuges ou 

companheiros, a Defensor Público que tenha sido removido a pedido para outro Município, 

após transcorridos 5 (cinco) anos do ato. Ver tópico (1 documento) 
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Artigo 113 - A remoção compulsória somente poderá ocorrer na hipótese do disposto no artigo 

177, inciso III, desta lei complementar. Ver tópico 

CAPÍTULO V 

Da Promoção e do Provimento Derivado 

SEÇÃO I 

Da Promoção 

Artigo 114 - A promoção consiste na elevação do mesmo cargo de Defensor Público, de uma 

classe para outra imediatamente superior da carreira, segundo critérios de antiguidade e 

merecimento, alternadamente, e se fará na forma a ser disciplinada pelo Conselho 

Superior. Ver tópico (30 documentos) 

Parágrafo único - Anualmente, serão elevados à classe imediatamente superior 15% (quinze 

por cento) dos cargos de Defensor Público existentes em cada um dos níveis em que se 

distribui a carreira. Ver tópico (10 documentos) 

Artigo 115 - A antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na classe.Ver tópico 

(35 documentos) 

§ 1º - Em janeiro de cada ano, o Defensor Público -Geral do Estado mandará publicar, na 

imprensa oficial, a lista de antiguidade dos membros da Defensoria Pública do Estado, em 

cada classe, contendo, em anos, meses e dias, o tempo de serviço na classe, na carreira, no 

serviço público estadual e no serviço público em geral, bem como aquele computado para 

efeito de aposentadoria e disponibilidade. Ver tópico (16 documentos) 

§ 2º - Em caso de empate, aplicar -se -á o disposto no artigo 109, parágrafo único, desta lei 

complementar. Ver tópico (4 documentos) 

Artigo 116 - O merecimento levará em conta, dentre outros, os seguintes fatores a serem 

fixados pelo Conselho Superior: Ver tópico (1 documento) 

I - eficiência no cumprimento dos deveres funcionais, de acordo com as diretrizes e os 

parâmetros definidos pelo Conselho Superior, bem como a dedicação e presteza no 

desempenho das atribuições próprias do cargo, avaliadas por meio de: Ver tópico 

a) relatório circunstanciado das atividades, na forma a ser disciplinada pelo Conselho 

Superior; Ver tópico 

b) petições, trabalhos jurídicos e peças processuais em geral, bem como defesas orais e 

escritas, que demonstrem pesquisa doutrinária ou jurisprudencial; Ver tópico 

c) observações feitas nas correições e atenção às instruções emanadas dos órgãos de 

administração superior da Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

II - aprovação em cursos de aperfeiçoamento, de natureza jurídica, promovidos pela Escola da 

Defensoria Pública do Estado ou por estabelecimentos de ensino superior;Ver tópico 

III - publicação de trabalhos forenses ou pareceres de autoria do Defensor Público;Ver tópico 

IV - aprimoramento da cultura jurídica do Defensor Público, por meio de cursos especializados, 

publicação de livros, teses, estudos e artigos, bem como obtenção de prêmios, relacionados 

com a atividade funcional. Ver tópico 

Artigo 117 - Na promoção por merecimento, o Conselho Superior encaminhará ao Defensor 

Público -Geral do Estado, para elevação de um nível ao outro imediatamente superior, a lista 

dos candidatos classificados em ordem decrescente.Ver tópico (13 documentos) 

Parágrafo único - Não poderão integrar a lista de promoção por merecimento: Ver tópico (13 

documentos) 
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1 - os Defensores Públicos que estiverem afastados do exercício de suas funções na 

Defensoria Pública do Estado; 

2 - os membros do Conselho Superior. 

Artigo 118 - Os membros da Defensoria Pública do Estado somente poderão ser promovidos 

após 3 (três) anos de efetivo exercício no nível. Ver tópico 

Artigo 119 - As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público -Geral do Estado, 

observadas as deliberações do Conselho Superior. Ver tópico (15 documentos) 

Artigo 120 - É obrigatória a promoção do Defensor Público que figurar por 3 (três) vezes 

consecutivas ou por 5 (cinco) vezes alternadas em lista de promoção por merecimento. Ver 

tópico 

Artigo 121 - O Defensor Público que houver sofrido imposição de penalidade em processo 

administrativo disciplinar estará impedido de concorrer à promoção por merecimento pelo prazo 

de 2 (dois) anos, contados do cumprimento da pena. Ver tópico 

SEÇÃO II 

Do Reingresso 

Artigo 122 - O reingresso na carreira de Defensor Público do Estado dar -se -á somente por 

reintegração, reversão de ofício ou aproveitamento. Ver tópico 

SUBSEÇÃO I 

Artigo 123 - Reintegração é o reingresso do Defensor Público no cargo anteriormente 

ocupado, em decorrência de decisão judicial ou revisão do processo administrativo 

disciplinar. Ver tópico 

§ 1º - O Defensor Público reintegrado terá direito ao ressarcimento dos vencimentos e 

vantagens que deixou de perceber em razão da pena, inclusive o cômputo do tempo de 

serviço. Ver tópico 

§ 2º - Se o cargo estiver ocupado, seu ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo de 

origem ou aproveitado em outro cargo. Ver tópico 

SUBSEÇÃO II 

Artigo 124 - A reversão é o reingresso, de ofício, do Defensor Público aposentado por 

invalidez, uma vez verificada, por órgão médico oficial, a insubsistência dos motivos 

determinantes da aposentadoria. Ver tópico 

§ 1º - A reversão far -se -á, de ofício, pelo Defensor Público -Geral do Estado, na classe a que 

pertencia o aposentado. Ver tópico 

§ 2º - A reversão dependerá de parecer favorável do Conselho Superior. Ver tópico 

§ 3º - Será cassada a aposentadoria do servidor inativo que não comparecer à inspeção de 

saúde ou não entrar em exercício dentro do prazo legal. Ver tópico 

SUBSEÇÃO III 

Artigo 125 - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o Defensor Público ficará em 

disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ver tópico 

Artigo 126 - O aproveitamento é o reingresso do Defensor Público colocado em 

disponibilidade. Ver tópico 

§ 1º - O aproveitamento dar -se -á na classe a que pertencer o Defensor Público e, 

preferencialmente, no mesmo órgão de atuação ou assemelhado. Ver tópico 

§ 2º - O aproveitamento terá precedência sobre as demais formas de provimento. Ver tópico 
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§ 3º - Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o Defensor Público 

que contar com maior tempo de disponibilidade e, em caso de empate, maior tempo de serviço 

na carreira da Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

Artigo 127 - Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o 

Defensor Público, cientificado expressamente do ato que o determinar, não entrar em exercício 

no prazo pertinente, salvo doença comprovada em inspeção médica oficial. Ver tópico 

CAPÍTULO VI 

Da Vacância 

Artigo 128 - A vacância de cargos da carreira da Defensoria Pública do Estado poderá ocorrer 

em razão de: Ver tópico 

I - aposentadoria; Ver tópico 

II - demissão; Ver tópico 

III - exoneração, a pedido ou de ofício; Ver tópico 

IV - falecimento. Ver tópico 

Artigo 129 - Será expedido ato de exoneração de ofício se o Defensor Público: Ver tópico 

I - em seguida à posse, não entrar em exercício dentro do prazo legal; Ver tópico 

II - assumir o exercício de outro cargo de provimento efetivo, salvo se permitida a 

acumulação. Ver tópico 

Artigo 130 - Dar -se -á a vacância do cargo na data do fato ou da publicação do ato que lhe 

der causa. Ver tópico 

Artigo 131 - Na vacância, os cargos dos Níveis I a V retornarão à classe de Defensor Público 

Substituto. Ver tópico (1 documento) 

CAPÍTULO VII 

Da Retribuição Pecuniária 

Artigo 132 - A retribuição pecuniária dos membros da Defensoria Pública do Estado será 

objeto de legislação própria. Ver tópico 

Parágrafo único - Até que sobrevenha a legislação a que se refere o "caput" deste artigo, a 

retribuição pecuniária dos membros da Defensoria Pública fica estabelecida em conformidade 

com as disposições transitórias desta lei complementar. Ver tópico 

Artigo 133 - A retribuição pecuniária não sofrerá descontos além dos previstos em lei, salvo 

quando se tratar de: Ver tópico 

I - prestação de alimentos determinada judicialmente; Ver tópico 

II - reposição de parcela remuneratória indevidamente percebida; Ver tópico 

III - desconto facultativo, a pedido. Ver tópico 

§ 1º - As reposições serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes à décima parte 

dos vencimentos. Ver tópico 

§ 2º - Não haverá reposição nos casos em que a percepção indevida da remuneração houver 

decorrido de ato normativo ou entendimento aprovado por órgão administrativo 

competente. Ver tópico 

CAPÍTULO VIII 

Das Vantagens Não -Pecuniárias 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 
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Artigo 134 - São asseguradas aos membros da Defensoria Pública do Estado as seguintes 

vantagens não -pecuniárias: Ver tópico (5 documentos) 

I - férias; Ver tópico 

II - licença para tratamento de saúde; Ver tópico 

III - licença por doença em pessoa da família; Ver tópico 

IV - licença por casamento; Ver tópico 

V - licença por luto; Ver tópico 

VI - licença -maternidade, licença -adoção e licença -paternidade; Ver tópico 

VII - licença -prêmio por assiduidade; Ver tópico 

VIII - licença para tratar de interesses particulares; Ver tópico (1 documento) 

IX - licença para assistência ao filho portador de deficiência física, sensorial ou mental; Ver 

tópico 

X - outras previstas em lei. Ver tópico 

Parágrafo único - O Defensor Público não perderá o direito às vantagens pecuniárias quando 

se afastar em virtude de férias, tratamento de saúde, casamento, luto, licença -prêmio e outros 

afastamentos que a legislação considerar como de efetivo exercício para todos os efeitos 

legais. Ver tópico 

SEÇÃO II 

Das Vantagens Não -Pecuniárias em Espécie 

SUBSEÇÃO I 

Artigo 135 - Os membros da Defensoria Pública do Estado terão direito a férias anuais de 30 

(trinta) dias, após completarem 1 (um) ano de efetivo exercício na carreira, sendo -lhes 

facultado o respectivo gozo em 2 (dois) períodos iguais. Ver tópico (1 documento) 

§ 1º - Ao entrar em gozo de férias e ao reassumir o exercício de seu cargo, o Defensor Público 

fará as devidas comunicações ao Defensor Público -Geral do Estado e ao Corregedor -

Geral. Ver tópico 

§ 2º - Da comunicação do início das férias deverá constar declaração de que os serviços estão 

em dia. Ver tópico 

§ 3º - A inexistência ou a falsidade da declaração prevista no § 2º deste artigo poderá importar 

suspensão das férias, sem prejuízo das sanções disciplinares e outras medidas cabíveis. Ver 

tópico 

§ 4º - O Defensor Público removido durante o gozo de férias computará, a partir do seu 

término, o prazo para assumir suas novas funções. Ver tópico 

SUBSEÇÃO II 

Artigo 136 - Ao membro da Defensoria Pública do Estado que, por motivo de saúde, estiver 

impossibilitado para o exercício de suas funções, será concedida licença para tratamento de 

saúde, pelo prazo máximo de 4 (quatro) anos, com todos os direitos e vantagens de seu 

cargo. Ver tópico (1 documento) 

Parágrafo único - Findo o prazo de que trata este artigo, o Defensor Público será submetido a 

inspeção médica e aposentado, se verificada sua invalidez, permitindo -se o licenciamento 

além desse prazo quando não se justificar a aposentadoria. Ver tópico 

Artigo 137 - A licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção médica e poderá ser 

concedida de ofício ou a pedido do Defensor Público. Ver tópico 

SUBSEÇÃO III 
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Artigo 138 - Será concedida aos membros da Defensoria Pública do Estado licença por 

doença em pessoa da família, comprovada por inspeção médica. Ver tópico 

Parágrafo único - Consideram -se pessoas da família, para efeitos deste artigo, o cônjuge ou 

companheiro e os ascendentes e descendentes em 1º grau. Ver tópico 

Artigo 139 - A licença de que trata o artigo 138 desta lei complementar será concedida: Ver 

tópico 

I - com retribuição pecuniária total, no período de até 1 (um) mês; Ver tópico 

II - com redução de 1/3 (um terço) da retribuição pecuniária, no período que exceder 1 (um) 

mês e não ultrapassar 3 (três) meses; Ver tópico 

III - com redução de 2/3 (dois terços) da retribuição pecuniária, no período que exceder 3 (três) 

meses e não ultrapassar 6 (seis) meses; Ver tópico 

IV - sem retribuição pecuniária, no período que exceder 6 (seis) meses, até o limite de 12 

(doze) meses. Ver tópico 

SUBSEÇÃO IV 

Artigo 140 - Será concedida aos membros da Defensoria Pública do Estado licença por 

casamento pelo período de 8 (oito) dias, contados da data do ato. Ver tópico (14 documentos) 

SUBSEÇÃO V 

Artigo 141 - Será concedida aos membros da Defensoria Pública do Estado licença de 8 (oito) 

dias, por falecimento de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos, avós, netos, sogros, 

padrasto ou madrasta, enteado ou menor sob sua guarda ou tutela, contados da data do 

óbito. Ver tópico 

Parágrafo único - A licença de que trata este artigo independe de requerimento e será 

concedida à vista da respectiva certidão. Ver tópico 

SUBSEÇÃO VI 

Artigo 142 - Será concedida à Defensora Pública gestante licença pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, mediante inspeção médica. Ver tópico 

§ 1º - A licença será concedida a partir do oitavo mês de gestação, salvo prescrição médica em 

contrário. Ver tópico 

§ 2º - Ocorrido o parto sem que tenha sido requerida a licença, esta será concedida mediante a 

apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo 

retroagir até 15 (quinze) dias. Ver tópico 

§ 3º - No caso do natimorto, poderá ser concedida à Defensora Pública licença para tratamento 

de saúde, a critério médico. Ver tópico 

Artigo 143 - Ao término da licença a que se refere o "caput" do artigo 142, serão concedidos à 

Defensora Pública lactante, pelo prazo de 2 (dois) meses, durante a jornada de trabalho, dois 

descansos especiais de uma hora cada um, um no período matutino e outro no período 

vespertino. Ver tópico (5 documentos) 

Parágrafo único - Quando o exigir a saúde do filho, averiguada por meio de inspeção médica, 

o prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado. Ver tópico 

Artigo 144 - A Defensora Pública, quando adotar criança de até 7 (sete) anos de idade, terá 

direito a licença de 120 (cento e vinte) dias, com vencimentos e demais vantagens de seu 

cargo, a partir da expedição do termo de guarda para fim de adoção ou do termo de 

adoção. Ver tópico 
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§ 1º - A licença de que trata este artigo será também concedida ao Defensor Público, caso este 

seja o único adotante. Ver tópico 

§ 2º - Ocorrendo a cessação da guarda, o fato deverá ser imediatamente comunicado à 

autoridade competente, interrompendo -se, então, a fruição da licença. Ver tópico 

§ 3º - Somente poderá ser concedida nova licença -adoção 1 (um) ano após a data da 

concessão da licença anterior. Ver tópico 

Artigo 145 - Será concedida ao Defensor Público, em virtude de nascimento de filho ou adoção 

conjunta de menor, licença -paternidade de 5 (cinco) dias, contados da data do nascimento ou 

da expedição do termo de guarda para fim de adoção ou do termo de adoção. Ver tópico 

Parágrafo único - A mesma licença tratada neste artigo será concedida ao Defensor Público 

ou à Defensora Pública que obtiver a guarda judicial de menor de até 7 (sete) anos de idade, 

contada da expedição do termo de guarda. Ver tópico 

SUBSEÇÃO VII 

Artigo 146 - Será concedida aos membros da Defensoria Pública do Estado, após cada 

qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, licença -prêmio por 

assiduidade, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com todos os direitos e vantagens do cargo, 

observadas as disposições da legislação estadual pertinente. Ver tópico (28 documentos) 

Parágrafo único - A licença -prêmio poderá ser gozada integral ou parceladamente, em 

períodos não inferiores a 30 (trinta) dias, atendendo à conveniência do serviço. Ver tópico 

SUBSEÇÃO VIII 

Artigo 147 - Poderá ser concedida ao Defensor Público que contar ao menos 3 (três) anos de 

efetivo exercício licença para tratar de interesses particulares, sem vencimentos, mediante 

prévia aprovação do Conselho Superior. Ver tópico (1 documento) 

§ 1º - A licença será concedida pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, e nova concessão 

somente será permitida após decorridos 5 (cinco) anos do término da anterior. Ver tópico 

§ 2º - A licença poderá ser negada, quando for inconveniente ao interesse do serviço.Ver tópico 

§ 3º - O Defensor Público deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Ver tópico 

Artigo 148 - O período de afastamento do Defensor Público a quem for concedida a licença de 

que trata o artigo 147 não será computável como tempo de serviço para qualquer efeito. Ver 

tópico (1 documento) 

SUBSEÇÃO IX 

Artigo 149 - O Defensor Público, quando pai, mãe ou responsável legal por pessoa com 

necessidades especiais sob tratamento, fica autorizado, por prazo máximo de 6 (seis) meses, a 

comparecer ao serviço em um só turno, na forma a ser disciplinada pelo Conselho 

Superior. Ver tópico (1 documento) 

Parágrafo único - O prazo de que trata este artigo poderá ser renovado por igual período, uma 

única vez, a critério do Conselho Superior. Ver tópico 

CAPÍTULO IX 

Dos Afastamentos 

Artigo 150 - O Defensor Público somente poderá afastar -se do cargo para: Ver tópico (37 

documentos) 

I - exercer mandato eletivo; Ver tópico (4 documentos) 

II - exercer cargo de Ministro de Estado ou de Secretário de Estado; Ver tópico (1 documento) 
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III - exercer outro cargo, emprego ou função, com atribuições que guardem afinidade com as 

da Defensoria Pública do Estado, na administração direta, autárquica e fundacional do 

Estado; Ver tópico (4 documentos) 

IV - exercer cargo de assessoramento junto aos Tribunais Superiores; Ver tópico 

V - estudo ou missão, no interesse da Defensoria Pública do Estado, no país ou no exterior, 

após cumprido o estágio probatório, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos; Ver tópico (8 

documentos) 

VI - participação em congressos e outros certames científicos de interesse da instituição; Ver 

tópico (4 documentos) 

VII - exercer mandato em entidade de classe de Defensor Público, desde que atendidos os 

requisitos legais; Ver tópico 

VIII - concorrer a mandato eletivo, nos termos da legislação eleitoral. Ver tópico (7 documentos) 

§ 1º - Os afastamentos previstos nos incisos II a IV e VI deste artigo dependerão de prévia 

autorização do Conselho Superior, sob pena de nulidade do ato. Ver tópico 

§ 2º - Nas hipóteses previstas nos incisos I a V deste artigo, os afastamentos dar -se -ão com 

ou sem prejuízo da retribuição pecuniária, na forma a ser disciplinada pelo Conselho 

Superior. Ver tópico (1 documento) 

§ 3º - O período de afastamento será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos 

legais, exceto para remoção e promoção por merecimento. Ver tópico (11 documentos) 

§ 4º - Nas hipóteses previstas nos incisos VI a VIII deste artigo, os afastamentos dar -se -ão 

sem prejuízo dos vencimentos. Ver tópico 

Artigo 151 - O afastamento para freqüentar curso de pós -graduação ou empreender pesquisa 

será disciplinado pelo Conselho Superior, devendo o interessado: Ver tópico (153 documentos) 

I - comprovar proficiência no idioma do país onde pretenda freqüentar o curso ou empreender 

pesquisa, juntando certificado expedido por entidade idônea, especializada em exame para pós 

-graduação no exterior; Ver tópico 

II - justificar a utilidade da medida para a Defensoria Pública do Estado, demonstrando a 

excelência da instituição de ensino ou pesquisa; Ver tópico 

III - instruir o pedido de afastamento com programa e plano de orientação ou acompanhamento 

do curso, fornecidos pela instituição de ensino superior que pretenda freqüentar; Ver tópico 

IV - instruir o pedido de afastamento com a relação das disciplinas a serem cursadas, 

indicando os períodos, carga horária e a comprovação do controle de aproveitamento a que 

será submetido; Ver tópico 

V - comprovar que concluiu, no mínimo, os créditos de mestrado e que está sendo orientado 

por professor de instituição estrangeira de ensino superior, ou que foi aprovado em programas 

de órgãos nacionais ou internacionais de incentivo à pesquisa; Ver tópico 

VI - apresentar relatório circunstanciado sobre o curso e pesquisa realizados. Ver tópico 

Artigo 152 - O Defensor Público que, a pedido, for exonerado do cargo, no período de 2 (dois) 

anos após a conclusão de curso realizado nos termos do artigo 150, inciso V, desta lei 

complementar, ficará obrigado à devolução da retribuição pecuniária percebida durante o 

período de afastamento. Ver tópico 

Artigo 153 - E vedado o afastamento durante o estágio probatório, exceto nas hipóteses do 

disposto no artigo 150, incisos I, VI, e VIII, desta lei complementar, ficando suspenso o 

respectivo prazo trienal. Ver tópico 
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Artigo 154 - Ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 150, incisos I, II, VII e VIII, desta lei 

complementar, o Defensor Público não poderá afastar -se por mais de 2 (dois) anos, 

consecutivos ou não, a cada período de 8 (oito) anos, a contar da data de sua confirmação na 

carreira. Ver tópico (1 documento) 

CAPÍTULO X 

Das Substituições 

Artigo 155 - Os membros da Defensoria Pública do Estado serão substituídos: Ver tópico (26 

documentos) 

I - por Defensor Público do Estado Substituto, conforme o caso, designado pelo Defensor 

Público -Geral do Estado; Ver tópico (25 documentos) 

II - por Defensor Público de classe igual ou superior, mediante convocação regular;Ver tópico 

III - por Defensor Público designado pelo Defensor Público -Geral do Estado para o exercício 

cumulativo de atribuições, quando a substituição não puder ser feita de outra forma. Ver tópico 

(1 documento) 

§ 1º - Na falta de estipulação de critérios de substituição, a designação caberá ao Segundo e 

ao Terceiro Subdefensor Público -Geral do Estado, no exercício de suas respectivas 

competências. Ver tópico 

§ 2º - Haverá substituição automática no caso de falta ao serviço e nas hipóteses de suspeição 

ou impedimento, declarado pelo Defensor Público ou contra este reconhecido. Ver tópico 

CAPÍTULO XI 

Do Tempo de Serviço 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Artigo 156 - A apuração do tempo de serviço do Defensor Público será feita em dias, 

convertidos em anos e meses, considerado, como ano, o período de 365 (trezentos e sessenta 

e cinco) dias, e, como mês, o período de 30 (trinta) dias. Ver tópico 

Artigo 157 - Será considerado de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em 

que o Defensor Público estiver afastado do serviço em virtude de: Ver tópico (1 documento) 

I - férias; Ver tópico 

II - licença para tratamento de saúde; Ver tópico 

III - licença por casamento; Ver tópico 

IV - licença por luto; Ver tópico 

V - licença -maternidade, licença -adoção e licença -paternidade; Ver tópico 

VI - licença -prêmio por assiduidade; Ver tópico 

VII - serviços obrigatórios por lei; Ver tópico 

VIII - licença, quando acidentado no exercício de suas funções ou acometido de doença 

profissional; Ver tópico 

IX - faltas abonadas e faltas justificadas em razão de moléstia ou outro motivo relevante, até o 

máximo de 6 (seis) por ano, não excedendo a 1 (uma) por mês; Ver tópico (1 documento) 

X - missão ou estudo no interesse da Defensoria Pública do Estado, no país ou no exterior; Ver 

tópico 

XI - participação em congressos e outros certames científicos de interesse da instituição; Ver 

tópico 

XII - outros períodos previstos em lei. Ver tópico 
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TÍTULO IV 

Dos Direitos e Deveres do Defensor Público 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Artigo 158 - Não há hierarquia ou subordinação entre Defensores Públicos, membros do 

Ministério Público, magistrados e advogados, devendo todos tratar -se com consideração e 

respeito recíprocos. Ver tópico 

Artigo 159 - No exercício das atribuições próprias do cargo, os membros da Defensoria Pública 

do Estado são invioláveis por seus atos e manifestações, sendo -lhes assegurados os direitos, 

garantias e prerrogativas previstos nesta lei complementar, bem como os concedidos aos 

advogados em geral. Ver tópico 

CAPÍTULO II 

Das Garantias e Prerrogativas 

Artigo 160 - São garantias dos membros da Defensoria Pública do Estado: Ver tópico 

I - independência funcional no desempenho de suas atribuições; Ver tópico 

II - inamovibilidade, ressalvada a aplicação da remoção compulsória; Ver tópico 

III - irredutibilidade de vencimentos; Ver tópico 

IV - estabilidade. Ver tópico 

Artigo 161 - Os Defensores Públicos, após o estágio probatório, não podem ser demitidos 

senão por sentença judicial ou decisão exarada em processo administrativo disciplinar, 

assegurada ampla defesa. Ver tópico 

Artigo 162 - São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, além daquelas 

definidas na legislação federal: Ver tópico (84 documentos) 

I - usar vestes talares e as insígnias privativas da Defensoria Pública; Ver tópico 

II - examinar, em qualquer órgão da administração pública estadual, autos de processos findos 

ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada 

a obtenção de cópias, podendo, ainda, tomar apontamentos; Ver tópico (2 documentos) 

III - manifestar -se em autos administrativos por meio de cota; Ver tópico 

IV - requisitar, a quaisquer órgãos públicos estaduais, exames, certidões, cópias reprográficas, 

perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais 

providências necessárias ao exercício de suas atribuições, podendo acompanhar as diligências 

requeridas; Ver tópico (26 documentos) 

V - solicitar, quando necessário, o auxílio e a colaboração das autoridades públicas para o 

desempenho de suas funções; Ver tópico 

VI - atuar na defesa de interesses ou direitos individuais, difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos, em processo administrativo, independentemente de mandato, ressalvados os 

casos para os quais a lei exija poderes especiais; Ver tópico (33 documentos) 

VII - deixar de patrocinar ação, quando manifestamente incabível ou inconveniente aos 

interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando ao Defensor Público superior imediato as 

razões do seu proceder, podendo este, se discordar fundamentadamente das razões 

apresentadas, propor a ação ou designar outro Defensor Público para que o faça; Ver tópico (4 

documentos) 

VIII - ter o mesmo tratamento reservado aos demais titulares dos cargos atinentes às funções 

essenciais à justiça; Ver tópico 
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IX - agir, em juízo ou fora dele, com isenção de emolumentos, taxas e custas do foro judicial e 

extrajudicial, no exercício de suas funções; Ver tópico (6 documentos) 

X - dispor, em tribunais, fóruns e demais locais de funcionamento de órgãos judiciários, em 

estabelecimentos penais, nos destinados à internação de adolescentes e em delegacias de 

polícia, de instalações condignas e compatíveis com o exercício de suas funções, 

especialmente no que respeita ao atendimento público; Ver tópico 

XI - possuir carteira de identidade funcional, emitida pela Instituição, conforme modelo 

aprovado pelo Conselho Superior; Ver tópico 

XII - ter acesso amplo e irrestrito a todas as dependências de estabelecimentos penais, de 

internação de adolescentes e aqueles destinados à custódia ou ao acolhimento de pessoas, 

independente de prévio agendamento ou autorização, bem como comunicar -se com tais 

pessoas, mesmo sem procuração, ainda que consideradas incomunicáveis. Ver tópico (1 

documento) 

Artigo 163 - Nenhum membro da Defensoria Pública do Estado poderá ser afastado do 

desempenho de suas atribuições ou procedimentos em que oficie ou deva oficiar, exceto por 

impedimento, suspeição, férias, licenças, afastamento ou por motivo de interesse público, 

observado o disposto nesta lei complementar. Ver tópico (26 documentos) 

§ 1º - No caso de afastamento por razão de interesse público, a designação do Defensor 

Público deverá recair em membro da Defensoria Pública que tenha as mesmas atribuições do 

afastado. Ver tópico 

§ 2º - A regra deste artigo não se aplica ao Defensor Público do Estado Substituto e ao 

membro da Defensoria Pública designado para oficiar temporariamente perante qualquer juízo 

ou autoridade. Ver tópico (26 documentos) 

CAPÍTULO III 

Dos Deveres, Proibições e Impedimentos dos Defensores Públicos 

SEÇÃO I 

Dos Deveres 

Artigo 164 - São deveres dos membros da Defensoria Pública do Estado, além de outros 

previstos em lei: Ver tópico (31 documentos) 

I - prestar aos necessitados atendimento de qualidade, tratando -os com urbanidade e respeito, 

nos termos do artigo 6º desta lei complementar; Ver tópico (2 documentos) 

II - racionalizar, simplificar e desburocratizar os procedimentos, evitando solicitar aos usuários 

documentos ou diligências prescindíveis à prestação do serviço; Ver tópico (2 documentos) 

III - atender aos necessitados, nos dias e horários previamente estabelecidos e divulgados, 

salvo nos casos urgentes; Ver tópico (1 documento) 

IV - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que, 

na forma da lei, lhes sejam atribuídos pelos órgãos da administração superior;Ver tópico (6 

documentos) 

V - participar dos atos judiciais, quando necessária a sua presença; Ver tópico 

VI - esgotar as medidas e recursos cabíveis na defesa dos interesses do necessitado assistido, 

inclusive promover a revisão criminal e a ação rescisória; Ver tópico (1 documento) 

VII - zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas 

funções; Ver tópico (1 documento) 
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VIII - zelar pelo respeito aos membros da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público, 

aos magistrados e aos advogados; Ver tópico 

IX - tratar com urbanidade as partes, testemunhas e auxiliares da Justiça; Ver tópico 

X - declarar -se suspeito ou impedido, nos termos da lei; Ver tópico 

XI - manter conduta compatível com o exercício das funções; Ver tópico 

XII - residir, se titular, no Município onde exerce suas funções, salvo autorização expressa do 

Defensor Público -Geral do Estado, em caso de justificada e relevante razão; Ver tópico (14 

documentos) 

XIII - resguardar o sigilo sobre o conteúdo de documentos ou informações obtidas em razão do 

cargo ou função e que, por força de lei, tenham caráter sigiloso; Ver tópico 

XIV - comparecer, em horário normal de expediente, ao local onde exerce suas funções; Ver 

tópico (1 documento) 

XV - exercer permanente fiscalização sobre os servidores subordinados; Ver tópico 

XVI - representar ao Defensor Público -Geral do Estado e ao Corregedor -Geral sobre 

irregularidades que dificultem ou impeçam o desempenho de suas funções; Ver tópico 

XVII - prestar as informações solicitadas pelos órgãos da administração superior da Defensoria 

Pública do Estado; Ver tópico 

XVIII - zelar pelo recolhimento ou promover a cobrança de honorários advocatícios, sempre 

que o necessitado for vencedor da demanda ou houver arbitramento judicial, bem como de 

quaisquer despesas adiantadas pelo Fundo de Assistência Judiciária, tais como honorários 

periciais; Ver tópico (7 documentos) 

XIX - observar fielmente o plano anual de atuação, aprovado pelo Conselho Superior;Ver tópico 

XX - encaminhar relatório de suas atividades, na forma e periodicidade estabelecidas pela 

Corregedoria -Geral; Ver tópico 

XXI - zelar pela guarda e boa aplicação dos bens e recursos que lhe forem confiados.Ver 

tópico (2 documentos) 

SEÇÃO II 

Das Proibições 

Artigo 165 - Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da 

Defensoria Pública do Estado é vedado: Ver tópico (5 documentos) 

I - exercer a advocacia fora das atribuições institucionais; Ver tópico 

II - requerer, advogar ou praticar, em juízo ou fora dele, atos que de qualquer forma colidam 

com as funções inerentes ao seu cargo, ou com os preceitos éticos de sua profissão; Ver 

tópico 

III - receber em nome próprio, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 

percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições; Ver tópico (5 documentos) 

IV - exercer a administração ou participar de atos de gestão de sociedade ou associação, 

quando incompatível com o exercício de suas funções; Ver tópico 

V - valer -se da qualidade de Defensor Público para obter vantagem pessoal; Ver tópico 

VI - exercer cargo ou função fora dos casos autorizados em lei. Ver tópico 

SEÇÃO III 

Dos Impedimentos 

Artigo 166 - Ao membro da Defensoria Pública do Estado é defeso exercer suas funções em 

processo ou procedimento: Ver tópico 
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I - em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado; Ver tópico 

II - em que haja atuado como representante da parte, perito, juiz, membro do Ministério 

Público, autoridade policial, escrivão de polícia, serventuário da justiça ou prestado depoimento 

como testemunha; Ver tópico 

III - em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente consangüíneo, civil ou afim em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau; Ver tópico 

IV - em que haja postulado como advogado de qualquer das pessoas mencionadas no inciso 

anterior; Ver tópico 

V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso III deste artigo funcione ou haja 

funcionado como magistrado, membro do Ministério Público, autoridade policial, escrivão de 

polícia ou serventuário da justiça; Ver tópico 

VI - em que houver dado à parte contrária parecer escrito sobre o objeto da demanda;Ver 

tópico 

VII - em outras hipóteses previstas em lei. Ver tópico 

Parágrafo único - Os membros da Defensoria Pública do Estado, quando se declararem 

impedidos, deverão comunicar essa condição no prazo de 5 (cinco) dias, indicando o motivo, 

ao Defensor Público -Geral do Estado, que determinará a substituição imediata, a fim de evitar 

prejuízos aos necessitados. Ver tópico 

Artigo 167 - E vedada aos membros da Defensoria Pública do Estado a participação em 

fiscalização, comissão, banca de concurso ou decisão, quando a fiscalização, julgamento ou 

votação disser respeito a seu cônjuge ou companheiro, parente consangüíneo, civil ou afim em 

linha reta ou colateral até o terceiro grau. Ver tópico 

TÍTULO V 

Do Regime Disciplinar 

CAPÍTULO I 

Da Fiscalização da Atividade Funcional e dos Serviços 

Artigo 168 - A atividade funcional dos Defensores Públicos está sujeita a: Ver tópico (1 

documento) 

I - fiscalização permanente; Ver tópico 

II - correição ordinária; Ver tópico 

III - correição extraordinária. Ver tópico 

Parágrafo único - Qualquer pessoa poderá representar ao Corregedor -Geral sobre abusos, 

erros, omissões ou conduta incompatível dos membros da Defensoria Pública do Estado. Ver 

tópico 

Artigo 169 - A atividade desempenhada pelos Defensores Públicos será submetida a  

fiscalização permanente,  nos diversos locais de atuação. Ver tópico 

Artigo 170 - O Corregedor -Geral fará aos Defensores Públicos, por escrito, em caráter 

reservado, as recomendações ou observações que julgar cabíveis. Ver tópico 

Artigo 171 - A correição ordinária será efetuada pelo Corregedor -Geral ou por Corregedor -

Auxiliar por ele indicado, em data previamente divulgada. Ver tópico 

§ 1º - A correição ordinária destinar -se -á a verificar a regularidade e eficiência do serviço, a 

pontualidade dos Defensores Públicos no exercício das funções, o cumprimento das 

obrigações legais, bem como sua participação nas atividades institucionais. Ver tópico 
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§ 2º - A Corregedoria -Geral realizará, anualmente, no mínimo 40 (quarenta) correições 

ordinárias, metade em comarcas do Interior e metade na comarca da Capital. Ver tópico 

§ 3º - A correição de que trata este artigo aplicar -se -á, no que couber, o disposto no artigo 

172, §§ 1º e 2º, desta lei complementar. Ver tópico 

Artigo 172 - A correição extraordinária será realizada pelo Corregedor -Geral, de ofício, 

podendo ainda ser determinada pelo Defensor Público -Geral do Estado ou pelo Conselho 

Superior, para a apuração de: Ver tópico 

I - abusos, erros ou omissões que incompatibilizem o membro da Defensoria Pública do Estado 

para o exercício do cargo ou função; Ver tópico 

II - atos que comprometam o prestígio ou a dignidade da instituição; Ver tópico 

III - descumprimento do dever funcional ou procedimento incorreto. Ver tópico 

§ 1º - Concluída a correição, o Corregedor -Geral elaborará relatório circunstanciado, 

mencionando os fatos apurados e as providências adotadas, propondo as medidas de caráter 

disciplinar ou administrativo que excedam suas atribuições, bem como informando sobre os 

aspectos moral, intelectual e funcional dos Defensores Públicos.Ver tópico 

§ 2º - O relatório da correição será sempre levado ao conhecimento dos órgãos da 

administração superior da Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

Artigo 173 - Com base nas observações feitas nas correições, o Corregedor -Geral proporá ao 

Conselho Superior a edição de normas para orientar a conduta dos Defensores Públicos. Ver 

tópico 

Artigo 174 - Sempre que verificar violação dos deveres impostos aos membros  da Defensoria 

Pública do Estado, o Corregedor -Geral tomará notas reservadas do que coligir no exame de 

autos, livros, papéis e das informações que obtiver, instaurando sindicância ou propondo a 

abertura de processo administrativo disciplinar. Ver tópico 

Artigo 175 - O Corregedor -Geral, de ofício ou por recomendação do Conselho Superior, 

poderá realizar inspeção nas Defensorias Públicas. Ver tópico 

Parágrafo único - Para o trabalho de inspeção, o Corregedor -Geral será acompanhado por, 

no mínimo, 2 (dois) Corregedores Auxiliares. Ver tópico 

Artigo 176 - A inspeção dirá respeito à regularidade administrativa dos serviços, devendo o 

Corregedor -Geral elaborar relatório e remetê-lo ao Conselho Superior e aos Subdefensores 

Gerais. Ver tópico 

CAPÍTULO II 

Das Penalidades 

Artigo 177 - Os membros da Defensoria Pública do Estado são passíveis das seguintes 

sanções disciplinares: Ver tópico 

I - advertência; Ver tópico 

II - censura; Ver tópico 

III - remoção compulsória, quando a falta praticada, pela sua gravidade e repercussão, tornar 

incompatível a permanência do faltoso no órgão de atuação de sua lotação; Ver tópico 

IV - suspensão por até 90 (noventa) dias; Ver tópico 

V - cassação de disponibilidade e de aposentadoria; Ver tópico 

VI - demissão. Ver tópico 
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Artigo 178 - Na aplicação das penas disciplinares, deverão ser consideradas a natureza e a 

gravidade da infração, os danos que dela provenham para o serviço e os antecedentes do 

infrator. Ver tópico 

Artigo 179 - A pena de advertência será aplicada, por escrito, no caso de descumprimento de 

dever funcional de pequena gravidade. Ver tópico 

Artigo 180 - A pena de censura será aplicada, por escrito, ao infrator que, já punido com 

advertência, vier a praticar outra infração disciplinar que o torne passível da mesma pena ou se 

a gravidade da infração justificar, desde logo, a aplicação da pena de censura. Ver tópico 

Artigo 181 - A pena de suspensão será aplicada no caso de: Ver tópico 

I - infrator que, já punido com censura, vier a praticar outra infração disciplinar que o torne 

passível da mesma sanção ou se a gravidade da infração justificar, desde logo, a aplicação da 

pena suspensiva; Ver tópico 

II - violação de proibições e impedimentos previstos nos artigos 165 e 166 desta lei 

complementar, ressalvado o disposto em seu artigo 183, incisos II e Ver tópico 

III. Ver tópico 

Parágrafo único - Enquanto perdurar, a suspensão acarretará a perda dos direitos e 

vantagens decorrentes do exercício do cargo, não podendo ter início durante férias ou 

licenças. Ver tópico 

Artigo 182 - A penalidade de cassação de disponibilidade ou de aposentadoria será aplicada 

se o Defensor Público houver praticado, quando em atividade, falta passível de pena de 

demissão. Ver tópico 

Artigo 183 - A pena de demissão será aplicada ao membro da Defensoria Pública do Estado 

nos casos de: Ver tópico (4 documentos) 

I - prática de conduta tipificada como infração penal incompatível com o exercício do cargo; Ver 

tópico 

II - prática das condutas previstas nos artigo 165 e 166 desta lei complementar, quando a 

infração se der mediante o exercício irregular da advocacia; Ver tópico 

III - abandono do cargo; Ver tópico 

IV - procedimento irregular, de natureza grave. Ver tópico 

§ 1º - Considerar -se -á abandono de cargo o não -comparecimento do Defensor Público ao 

serviço por mais de 30 (trinta) dias. Ver tópico 

§ 2º - Para os fins previstos no inciso I deste artigo, consideram -se incompatíveis com o 

exercício do cargo, dentre outras, as infrações penais praticadas contra a administração e a fé 

pública e as que importem lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público ou de 

bens confiados à sua guarda. Ver tópico 

Artigo 184 - Extingue -se a punibilidade pela prescrição: Ver tópico 

I - da falta sujeita às penas de advertência, censura e remoção compulsória, em 2 (dois) 

anos; Ver tópico 

II - da falta sujeita à pena de suspensão, demissão e cassação de disponibilidade e de 

aposentadoria, em 5 (cinco) anos; Ver tópico 

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. Ver tópico 

§ 1º - A prescrição começa a correr: Ver tópico 

1. do dia em que a falta for cometida; 
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2. do dia em que haja cessado a continuação ou permanência, nas faltas continuadas ou 

permanentes. 

§ 2º - Interrompem o prazo da prescrição: Ver tópico 

1 - a expedição de portaria que instaura sindicância e a que instaura processo administrativo; 

2 - a prolação de decisão que importe aplicação de sanção disciplinar. 

Artigo 185 - As decisões referentes à imposição de sanção disciplinar, com menção dos fatos 

que lhe deram causa, constarão do prontuário do Defensor Público. Ver tópico (1 documento) 

Parágrafo único - Decorridos 5 (cinco) anos da imposição de sanção disciplinar, sem 

cometimento de nova infração, não mais poderá ela ser considerada em prejuízo do Defensor 

Público, inclusive para efeito de reincidência. Ver tópico (1 documento) 

Artigo 186 - As decisões definitivas referentes à imposição de sanção disciplinar serão 

publicadas no Diário Oficial. Ver tópico 

CAPÍTULO III 

Do Procedimento Disciplinar 

SEÇÃO I 

Disposições Preliminares 

Artigo 187 - A apuração das infrações disciplinares será feita mediante: Ver tópico 

I - processo administrativo sumário, quando cabíveis as penas de advertência, censura e 

suspensão; Ver tópico 

II - processo administrativo ordinário, quando cabíveis as penas de cassação de disponibilidade 

ou aposentadoria e de demissão. Ver tópico 

Parágrafo único - O processo administrativo poderá ser precedido de sindicância, de caráter 

simplesmente investigatório, quando não houver elementos suficientes para a apuração da 

falta ou de sua autoria. Ver tópico 

Artigo 188 - Compete ao Corregedor -Geral, sempre por despacho motivado, a 

instauração: Ver tópico 

I - de sindicância: Ver tópico 

a) de ofício; Ver tópico 

b) por determinação do Defensor Público -Geral do Estado ou do Conselho Superior;Ver tópico 

c) por provocação de qualquer pessoa, vedadas a denúncia anônima e a que não forneça 

elementos indiciários de infração disciplinar; Ver tópico 

II - de processo administrativo, por determinação do Defensor Público -Geral do Estado. Ver 

tópico 

Artigo 189 - Durante a sindicância ou processo administrativo, o Defensor Público -Geral do 

Estado, por representação do Corregedor -Geral, poderá afastar o sindicado ou o indiciado do 

exercício do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, desde que demonstrada a 

necessidade da medida para a garantia da regular apuração dos fatos. Ver tópico 

Parágrafo único - O afastamento não excederá 60 (sessenta) dias, podendo, 

excepcionalmente, ser prorrogado por até igual período mediante decisão do Defensor Público 

-Geral do Estado, provocada por representação do Corregedor -Geral, caso se mantenha a 

necessidade referida no "caput" deste artigo. Ver tópico 

Artigo 190 - No processo administrativo e na sindicância, fica assegurado aos membros da 

Defensoria Pública do Estado o exercício de ampla defesa, pessoalmente, ou por advogado, 

mediante intimação pessoal de todos os atos do procedimento. Ver tópico 
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Parágrafo único - Se o indiciado ou sindicado não for encontrado ou se furtar à citação ou 

intimação, será citado ou intimado por aviso publicado no Diário Oficial. Ver tópico 

Artigo 191 - Os autos de sindicância e de processo administrativo serão sigilosos e, ao final, 

arquivados na Corregedoria -Geral. Ver tópico (1 documento) 

Artigo 192 - Aos autos de sindicância e de processo administrativo somente terão acesso o 

sindicado ou indiciado e seu advogado. Ver tópico 

Artigo 193 - Aplicam -se, subsidiariamente, aos procedimentos disciplinares de que trata esta 

lei complementar as normas do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e 

do Código de Processo Penal. Ver tópico (1 documento) 

SEÇÃO II 

Da Sindicância 

Artigo 194 - A sindicância será processada na Corregedoria -Geral da Defensoria Pública do 

Estado e terá como sindicante o Corregedor -Geral. Ver tópico 

§ 1º - O Corregedor -Geral poderá delegar as funções de sindicante a um ou mais de seus 

Corregedores -Auxiliares. Ver tópico 

§ 2º - Figurando como sindicado o Defensor Público -Geral do Estado ou o Corregedor -Geral, 

a sindicância será processada perante o Conselho Superior, tendo como sindicante um dos 

Conselheiros com direito a voto, escolhido mediante sorteio. Ver tópico 

§ 3º - Da instalação dos trabalhos lavrar -se -á ata resumida. Ver tópico 

§ 4º - A sindicância terá caráter reservado e deverá estar concluída dentro de 30 (trinta) dias, a 

contar da instalação dos trabalhos, prorrogáveis por igual prazo, mediante despacho 

fundamentado do sindicante. Ver tópico 

Artigo 195 - Colhidos os elementos necessários à comprovação do fato e da autoria, será 

imediatamente ouvido o sindicado, que deverá ser pessoalmente intimado e cientificado do 

quanto apurado, com antecedência mínima de 2 (dois) dias. Ver tópico 

Parágrafo único - Se o sindicado não for encontrado ou se furtar à intimação, será intimado 

por aviso publicado no Diário Oficial, com prazo de 5 (cinco) dias. Ver tópico 

Artigo 196 - Nos 3 (três) dias seguintes à sua oitiva, o sindicado ou seu advogado poderá 

oferecer ou indicar as provas de seu interesse. Ver tópico 

Artigo 197 - Concluída a produção de provas, o sindicado será intimado para, dentro de 7 

(sete) dias, oferecer defesa escrita, pessoalmente ou por advogado, assegurada vista dos 

autos pelo mesmo prazo, mediante carga em livro próprio. Ver tópico 

Parágrafo único - Se o indiciado não for encontrado ou se furtar à intimação, será intimado por 

aviso publicado no Diário Oficial, observando -se o prazo fixado no "caput" deste artigo. Ver 

tópico 

Artigo 198 - Decorrido o prazo para a apresentação da defesa escrita, o sindicante, em 10 

(dez) dias, elaborará relatório, em que examinará os elementos da sindicância e concluirá pela 

instauração de processo administrativo ou pelo seu arquivamento. Ver tópico 

Parágrafo único - Se na sindicância ficarem apurados fatos que, em atenção ao interesse 

público, recomendem a disponibilidade, o afastamento preventivo ou a remoção preventiva, o 

Corregedor -Geral representará para esse fim ao Defensor Público -Geral do Estado. Ver 

tópico 

SEÇÃO III 

Do Processo Administrativo Sumário 
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Artigo 199 - O processo administrativo sumário, para aplicação das sanções disciplinares 

indicadas no artigo 177, incisos I a IV, desta lei complementar, será instaurado por despacho 

motivado do Corregedor -Geral, que o conduzirá. Ver tópico 

§ 1º - O Corregedor -Geral poderá delegar os atos instrutórios a um ou mais de seus 

Corregedores -Auxiliares. Ver tópico 

§ 2º - O Corregedor -Geral, havendo necessidade, designará servidores do órgão para 

secretariar os trabalhos. Ver tópico 

Artigo 200 - A portaria de instauração deverá conter a qualificação do indiciado, a exposição 

dos fatos imputados e a indicação das normas infringidas, sendo instruída com a sindicância, 

se houver, ou com os elementos de prova existentes. Ver tópico 

Artigo 201 - Compromissado o secretário e efetivada a autuação da portaria e dos documentos 

que a acompanharem, o Corregedor -Geral deliberará sobre a realização de provas e 

diligências necessárias à comprovação dos fatos e da autoria, bem como designará data para 

a audiência de instrução em que serão ouvidos o indiciado e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, até o máximo de 3 (três) para cada uma. Ver tópico 

§ 1º - O Corregedor -Geral, na audiência referida neste artigo, poderá ouvir o denunciante, se 

necessário à apuração do fato. Ver tópico 

§ 2º - O indiciado será desde logo citado pessoalmente da acusação, devendo o respectivo 

mandado conter cópia da portaria e dos documentos que a acompanharem, noticiando ainda a 

data e horário da audiência a que se refere o "caput" deste artigo. Ver tópico 

§ 3º - Por intermédio do mandado referido no § 2º deste artigo, facultar -se -á ao indiciado, 

pessoalmente ou por advogado, a apresentação, no prazo de 10 (dez) dias, de defesa prévia, 

com o rol de testemunhas, oferecendo e especificando as provas que pretenda produzir. Ver 

tópico 

§ 4º - Se o indiciado não for encontrado ou se furtar à citação, será citado por aviso publicado 

no Diário Oficial, observando -se o prazo disposto no § 3º deste artigo. Ver tópico 

§ 5º - Se o indiciado não atender à citação e não se fizer representar por advogado, será 

declarado revel. Ver tópico 

§ 6º - Na hipótese do disposto no § 5º deste artigo, o Corregedor -Geral designará um Defensor 

Público para patrocinar a defesa do indiciado, com a fixação de honorários advocatícios em 

favor da Defensoria Pública do Estado, devidos ao final. Ver tópico 

§ 7º - O Defensor Público designado não poderá escusar -se da incumbência sem justo 

motivo. Ver tópico 

§ 8º - Ao indiciado ou seu advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição, 

mediante recibo, durante o prazo para sua manifestação, salvo na hipótese de prazo 

comum. Ver tópico 

Artigo 202 - O Corregedor -Geral determinará a intimação das testemunhas de acusação e de 

defesa. Ver tópico 

Parágrafo único - Se o indiciado ou seu advogado comprometer -se a trazer as testemunhas 

independentemente de intimação, presumir -se -á a desistência da inquirição, caso as 

testemunhas de defesa não compareçam à audiência de instrução. Ver tópico 

Artigo 203 - O Corregedor -Geral poderá indeferir, em despacho motivado, provas 

impertinentes ou que tenham intuito meramente protelatório. Ver tópico 
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Artigo 204 - Depois de citado, o indiciado não poderá, sob pena de prosseguir o processo à 

sua revelia, deixar de comparecer, sem justo motivo, aos atos processuais para os quais tenha 

sido intimado. Ver tópico 

Artigo 205 - O indiciado revel poderá, a qualquer tempo, constituir advogado, que substituirá o 

membro da Defensoria Pública do Estado designado para patrocinar a defesa, recebendo o 

processo no estado em que se encontra, sem prejuízo dos honorários advocatícios devidos à 

instituição, cujo valor será arbitrado pelo Corregedor -Geral. Ver tópico 

Artigo 206 - Se a autoridade processante verificar que a presença do indiciado poderá influir 

no ânimo do denunciante ou da testemunha, de modo que prejudique a tomada do depoimento, 

solicitará sua retirada, prosseguindo na inquirição com a presença de seu advogado. Ver tópico 

Parágrafo único - Na hipótese do disposto no "caput" deste artigo, deverão constar do termo a 

ocorrência e os motivos que a determinaram. Ver tópico 

Artigo 207 - A instrução deverá ser concluída no mesmo dia e, não sendo possível, será 

designada audiência em continuação, saindo intimados todos os interessados.Ver tópico 

Artigo 208 - Concluída a instrução, o indiciado ou seu procurador terá 7 (sete) dias para 

apresentar alegações finais por escrito. Ver tópico 

Artigo 209 - Encerrada a instrução, o Corregedor -Geral terá 15 (quinze) dias para encaminhar 

os autos, com relatório conclusivo, ao Conselho Superior, que deliberará em 20 (vinte) dias, 

remetendo em seguida o feito ao Defensor Público -Geral do Estado, para decisão no mesmo 

prazo. Ver tópico 

Artigo 210 - O processo deverá ser concluído em 90 (noventa) dias, prorrogáveis por até igual 

prazo. Ver tópico 

Artigo 211 - O indiciado será intimado da decisão pessoalmente ou por via postal, salvo se for 

revel ou se furtar à intimação, caso em que esta será feita por publicação no Diário Oficial. Ver 

tópico 

Parágrafo único - A intimação da decisão será realizada por meio de servidor ou membro da 

Defensoria Pública do Estado, ou mediante carta registrada, com aviso de recebimento. Ver 

tópico 

SEÇÃO IV 

Do Processo Administrativo Ordinário 

Artigo 212 - O processo administrativo ordinário, para apuração de infrações sujeitas às penas 

de cassação de disponibilidade ou de aposentadoria e de demissão, será presidido pelo 

Corregedor -Geral. Ver tópico 

Parágrafo único - O processo de que trata este artigo deverá estar concluído dentro de 120 

(cento e vinte) dias, prorrogáveis por até igual prazo. Ver tópico 

Artigo 213 - A portaria de instauração de processo administrativo ordinário, expedida pelo 

Corregedor -Geral, conterá a identificação do indiciado, a exposição dos fatos imputados e a 

indicação das normas infringidas, sendo instruída com os autos da sindicância, se houver, ou 

com os elementos de prova existentes. Ver tópico 

Parágrafo único - Na portaria poderão ser arroladas até 8 (oito) testemunhas. Ver tópico 

Artigo 214 - A citação do indiciado será pessoal, com antecedência mínima de 2 (dois) dias em 

relação à data do interrogatório, fornecida, na oportunidade, cópia da portaria de instauração 

do processo e dos documentos que a acompanharem. Ver tópico 
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§ 1º - Se o indiciado não atender à citação e não se fizer representar por advogado, será 

declarado revel, e o Corregedor -Geral designará Defensor Público para patrocinar a defesa do 

indiciado, com a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, 

devidos ao final. Ver tópico 

§ 2º - O Defensor Público designado não poderá escusar -se da incumbência sem justo 

motivo. Ver tópico 

§ 3º - O indiciado, depois de citado, não poderá, sob pena de prosseguir o processo à sua 

revelia, deixar de comparecer, sem justo motivo, aos atos processuais para os quais tenha sido 

regularmente intimado. Ver tópico 

§ 4º - O indiciado revel poderá, a qualquer tempo, constituir advogado, que substituirá o 

membro da Defensoria Pública do Estado designado como defensor, recebendo o processo no 

estado em que se encontra, sem prejuízo dos honorários advocatícios devidos à Instituição, 

cujo valor será arbitrado pelo Corregedor -Geral. Ver tópico 

Artigo 215 - O indiciado será interrogado sobre os fatos constantes da portaria, lavrando -se o 

respectivo termo. Ver tópico 

Artigo 216 - O indiciado terá o prazo de 3 (três) dias, contados do interrogatório, para 

apresentar defesa prévia e requerer e especificar as provas que pretenda produzir, podendo 

arrolar até 8 (oito) testemunhas. Ver tópico 

Parágrafo único - Durante o prazo previsto neste artigo, os autos poderão ser retirados da 

Corregedoria, pelo indiciado ou por seu advogado, mediante carga em livro próprio. Ver tópico 

Artigo 217 - Findo o prazo para defesa prévia, o Corregedor -Geral designará data para 

audiência de instrução, podendo indeferir fundamentadamente as provas impertinentes ou que 

tiverem intuito protelatório. Ver tópico 

Artigo 218 - O indiciado e seu advogado deverão ser intimados pessoalmente de todos os atos 

e termos do processo, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. Ver tópico 

Artigo 219 - Serão intimados para comparecer à audiência as testemunhas de acusação e da 

defesa, bem assim o indiciado e seu advogado. Ver tópico 

§ 1º - As testemunhas são obrigadas a comparecer às audiências quando regularmente 

intimadas e, se injustificadamente não o fizerem, poderão ser conduzidas pela autoridade 

policial, mediante requisição do Corregedor -Geral. Ver tópico 

§ 2º - As testemunhas serão inquiridas pelo Corregedor -Geral, facultado o direito de 

repergunta. Ver tópico 

§ 3º - Na impossibilidade de inquirir todas as testemunhas na mesma audiência, o Corregedor -

Geral poderá, desde logo, designar tantas datas quantas forem necessárias para tal fim. Ver 

tópico 

Artigo 220 - Encerrada a produção de provas, será concedido o prazo de 3 (três) dias para 

requerimento de diligências. Ver tópico 

Parágrafo único - Transcorrido esse prazo, o Corregedor -Geral decidirá sobre as diligências 

requeridas, podendo determinar outras que julgar necessárias. Ver tópico 

Artigo 221 - Concluídas as diligências, o indiciado ou seu advogado será intimado para, em 7 

(sete) dias, oferecer alegações finais por escrito, assegurada vista dos autos fora da 

Corregedoria pelo mesmo prazo, mediante registro da carga. Ver tópico 

Artigo 222 - Esgotado o prazo de que trata o artigo 221, o Corregedor -Geral, em 20 (vinte) 

dias, elaborará relatório conclusivo e remeterá os autos ao Conselho Superior, que deliberará 
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em 30 (trinta) dias, encaminhando o feito em seguida ao Defensor Público -Geral do Estado, 

para decisão no mesmo prazo. Ver tópico 

Artigo 223 - O indiciado, em qualquer caso, será intimado da decisão na forma prevista no 

artigo 211 desta lei complementar. Ver tópico 

Artigo 224 - Os atos e termos para os quais não foram fixados prazos observarão aqueles que 

o Corregedor -Geral determinar. Ver tópico 

SEÇÃO V 

Do Recurso e do Pedido de Reconsideração 

Artigo 225 - Das decisões condenatórias caberá: Ver tópico 

I - quando proferidas pelo Defensor Público -Geral do Estado, recurso, com efeito suspensivo, 

ao plenário do Conselho Superior, que não poderá agravar a pena imposta; Ver tópico 

II - quando proferidas pelo Governador do Estado, pedido de reconsideração, na forma da Lei 

nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado). Ver 

tópico 

Parágrafo único - O recurso terá efeito meramente devolutivo em caso de aplicação de pena 

de suspensão, quando a pena proposta, nos termos da portaria inaugural, era a de 

demissão. Ver tópico 

Artigo 226 - O recurso será interposto pelo indiciado ou por seu advogado, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação da decisão, mediante petição dirigida ao Presidente do 

Conselho Superior, devendo conter, desde logo, as razões do recorrente. Ver tópico 

Artigo 227 - Recebida a petição, o Presidente do Conselho Superior determinará sua juntada 

aos autos, salvo se intempestivo o recurso, caso em que, certificada a circunstância nos autos, 

mandará devolvê-lo ao subscritor. Ver tópico 

Artigo 228 - O julgamento do recurso realizar -se -á de acordo com as normas regimentais, 

intimando -se o recorrente da decisão na forma do artigo 211 desta lei complementar. Ver 

tópico 

SEÇÃO VI 

Da Revisão do Processo Administrativo 

Artigo 229 - Admitir -se -á, a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar de que não 

caiba mais recurso ou pedido de reconsideração, sempre que forem alegados fatos novos, 

circunstâncias ainda não apreciadas ou vícios insanáveis de procedimento capazes de 

justificar, respectivamente, redução ou anulação da respectiva penalidade. Ver tópico 

§ 1º - A simples alegação da injustiça da decisão não será considerada como fundamento para 

a revisão. Ver tópico 

§ 2º - Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. Ver tópico 

Artigo 230 - A instauração do processo revisional poderá ser requerida pelo próprio 

interessado ou, se falecido ou interdito, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, 

descendente ou irmão. Ver tópico 

Artigo 231 - O pedido de revisão será: Ver tópico 

I - dirigido à autoridade ou órgão que houver aplicado a penalidade, a quem caberá o exame de 

sua admissibilidade, bem como, se deferido o processamento, a decisão final; Ver tópico 

II - formulado mediante petição instruída com as provas que o requerente possuir ou com 

indicação daquelas que pretenda produzir. Ver tópico 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585680/art-222-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585650/art-223-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585650/art-223-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585612/art-224-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585612/art-224-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585585/art-225-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585585/art-225-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585547/art-225-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585547/art-225-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585514/art-225-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com/legislacao/223759/estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-estado-de-s%C3%A3o-paulo-de-1968-lei-10261-68-s%C3%A3o-paulo-sp
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585514/art-225-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585514/art-225-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585467/art-225-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585467/art-225-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585427/art-226-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585427/art-226-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585405/art-227-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585405/art-227-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585372/art-228-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585372/art-228-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585372/art-228-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585328/art-229-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585328/art-229-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585293/art-229-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585293/art-229-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585246/art-229-2-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585246/art-229-2-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585210/art-230-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585210/art-230-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585172/art-231-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585172/art-231-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585129/art-231-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585129/art-231-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585093/art-231-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10585093/art-231-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo


Artigo 232 - Caso admitido, o pedido será processado pelos 10 (dez) Defensores Públicos 

mais antigos da classe mais elevada da carreira, que estejam em efetivo exercício, convocados 

pelo Conselho Superior. Ver tópico 

Artigo 233 - Julgada procedente a revisão, a autoridade ou órgão competente poderá absolver 

o punido, anular o processo, modificar a pena ou alterar a classificação da infração, vedado o 

agravamento da sanção. Ver tópico 

Parágrafo único - Na hipótese de absolvição, serão restabelecidos em sua plenitude os 

direitos atingidos pela punição. Ver tópico 

TÍTULO VI 

Dos Convênios de Prestação de Assistência Judiciária 

Artigo 234 - A Defensoria Pública do Estado manterá convênio com a Seccional de São Paulo 

da Ordem dos Advogados do Brasil, visando implementar, de forma suplementar, as 

atribuições institucionais definidas no artigo 5º desta lei. Ver tópico (94 documentos) 

§ 1º - A Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, em função do convênio previsto 

neste artigo, deverá: Ver tópico (2 documentos) 

1. manter nas suas Subsecções postos de atendimento aos cidadãos que pretendam utilizar 

dos serviços objeto do convênio, devendo analisar o preenchimento das condições de carência 

exigidas para obtenção dos serviços, definidas no convênio, bem como a designação do 

advogado que prestará a respectiva assistência; 

2. credenciar os advogados participantes do convênio, definindo as condições para seu 

credenciamento, e observando as respectivas Comarcas e especialidades de atuação, 

podendo o advogado constar em mais de uma área de atuação; 

3. manter rodízio nas nomeações entre os advogados inscritos no convênio, salvo quando a 

natureza do feito requerer a atuação do mesmo profissional. 

§ 2º - A remuneração dos advogados credenciados na forma deste artigo, custeada com as 

receitas previstas no artigo 8º, será definida pela Defensoria Pública do Estado e pela 

Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Ver tópico (6 documentos) 

§ 3º - A Defensoria Pública do Estado promoverá o ressarcimento à Seccional Paulista da 

Ordem dos Advogados do Brasil das despesas e dos investimentos necessários à efetivação 

de sua atuação no convênio, mediante prestação de contas apresentada trimestralmente. Ver 

tópico (7 documentos) 

TÍTULO VII 

Das Disposições Gerais e Finais 

Artigo 235 - A Defensoria Pública do Estado sucederá a Procuradoria Geral do Estado nos 

convênios e contratos firmados pelo Estado de São Paulo, por intermédio da Procuradoria 

Geral do Estado, com despesas suportadas pelo Fundo de Assistência Judiciária. Ver tópico 

(22 documentos) 

Artigo 236 - O Fundo de Assistência Judiciária, instituído pela Lei  nº 4.476, de 20 de 

dezembro de 1984, e regulamentado pelo Decreto nº 23.703, de 27 de maio de 1985, 

destinado a custear despesas concernentes à prestação de assistência judiciária gratuita, 

vincula -se, a partir da promulgação desta lei complementar, à Defensoria Pública do Estado, 

que passará, imediatamente, a gerir os seus recursos, inclusive o saldo acumulado. Ver tópico 

(2111 documentos) 
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§ 1º - Em conseqüência do disposto no "caput" deste artigo, o material permanente e os bens 

imóveis adquiridos com os recursos do Fundo de Assistência Judiciária passarão a ser 

administrados pela Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

§ 2º - Fica automaticamente transferida da Procuradoria Geral do Estado para a Defensoria 

Pública do Estado a administração dos imóveis estaduais que sediam, exclusivamente, as 

instalações da área da Assistência Judiciária da Procuradoria Geral do Estado. Ver tópico 

§ 3º - vetado. Ver tópico 

Artigo 237 - A receita do Fundo de Despesas da Escola da Defensoria Pública do Estado será 

constituída por porcentagem dos honorários de sucumbência pagos em favor da Defensoria 

Pública do Estado, recursos orçamentários, doações, taxas e valores cobrados nos concursos 

de ingresso e cursos realizados, bem como por recursos oriundos de prestação de serviços a 

terceiros no âmbito de suas atribuições.Ver tópico (19 documentos) 

Artigo 238 - Fica criado o Quadro da Defensoria Pública do Estado, composto de: Ver tópico 

I - Subquadro de Cargos dos Membros da Defensoria Pública (SQCD); Ver tópico 

II - Subquadro de Cargos de Apoio da Defensoria Pública (SQCA). Ver tópico 

§ 1º - O Subquadro de Cargos dos Membros da Defensoria Pública (SQCD) compreende as 

seguintes tabelas: Ver tópico 

1. Tabela I (SQCD-I) - constituída de cargos de provimentos em comissão; 

2. Tabela III (SQCD-III) - constituída de cargos de provimento efetivo. 

§ 2º - O Subquadro de Cargos de Apoio da Defensoria Pública (SQCA) compreende as 

seguintes tabelas: Ver tópico 

1. Tabela I (SQCA-I) - constituída de cargos de provimento em comissão; 

2. Tabela III (SQCA-III) - constituída de cargos de provimento efetivo. 

§ 3º - Para os cargos da Tabela I do § 1º deste artigo, poderá haver substituição. Ver tópico 

Artigo 239 - Ficam criados no Quadro da Defensoria Pública do Estado: Ver tópico (13 

documentos) 

I - no Subquadro de Cargos dos Membros da Defensoria Pública - Tabela I - SQCD-I, 

enquadrados na Escala de Vencimentos - Comissão, de que trata o Subanexo 1, do Anexo 

desta lei complementar, os seguintes cargos: Ver tópico (3 documentos) 

a) 1 (um) cargo de Defensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

b) 1 (um) cargo de Defensor Público do Estado Corregedor -Geral; Ver tópico 

c) 1 (um) cargo de Primeiro Subdefensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

d) 1 (um) cargo de Segundo Subdefensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

e) 1 (um) cargo de Terceiro Subdefensor Público -Geral do Estado; Ver tópico 

f) 1 (um) cargo de Defensor Público do Estado Chefe de Gabinete; Ver tópico 

g) 1 (um) cargo de Defensor Público do Estado Diretor de Escola; Ver tópico 

h) 5 (cinco) cargos de Defensor Público do Estado Assessor; Ver tópico (1 documento) 

i) 1 (um) cargo de Defensor Público do Estado Corregedor -Assistente; Ver tópico 

II - no Subquadro de Cargos de Apoio da Defensoria Pública - Tabela I - SQCA-I, enquadrados 

na Escala de Vencimentos -Comissão, instituída pelo artigo 9º, incisoIV, da Lei Complementar 

nº 712, de 12 de abril de 1993: Ver tópico (5 documentos) 

a) 10 (dez) cargos de Secretário, referência 1; Ver tópico 

b) 2 (dois) cargos de Analista de Recursos Humanos, referência 11; Ver tópico 

c) 2 (dois) cargos de Analista de Planejamento e Gestão, referência 11; Ver tópico 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584766/art-236-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584766/art-236-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584715/art-236-2-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584715/art-236-2-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584687/art-236-3-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584687/art-236-3-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584652/art-237-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584652/art-237-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584615/art-238-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584615/art-238-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584582/art-238-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584582/art-238-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584553/art-238-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584553/art-238-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584524/art-238-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584524/art-238-1-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584486/art-238-2-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584486/art-238-2-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584454/art-238-3-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584454/art-238-3-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584406/art-239-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584406/art-239-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584406/art-239-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584370/art-239-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584370/art-239-inc-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584063/art-239-inc-i-a-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584063/art-239-inc-i-a-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584309/art-239-inc-i-b-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584309/art-239-inc-i-b-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584279/art-239-inc-i-c-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584279/art-239-inc-i-c-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584239/art-239-inc-i-d-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584239/art-239-inc-i-d-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584063/art-239-inc-i-e-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584063/art-239-inc-i-e-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584184/art-239-inc-i-f-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584184/art-239-inc-i-f-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584153/art-239-inc-i-g-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584153/art-239-inc-i-g-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584119/art-239-inc-i-h-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584119/art-239-inc-i-h-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584063/art-239-inc-i-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584063/art-239-inc-i-i-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584041/art-239-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com/topico/12735566/artigo-9-lc-n-712-de-12-de-abril-de-1993-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com/topico/12743224/inciso-iv-do-artigo-9-lc-n-712-de-12-de-abril-de-1993-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com/legislacao/178184/lei-complementar-712de-93-s%C3%A3o-paulo-sp
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10584041/art-239-inc-ii-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583719/art-239-inc-ii-a-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583719/art-239-inc-ii-a-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583977/art-239-inc-ii-b-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583977/art-239-inc-ii-b-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583942/art-239-inc-ii-c-lc-988-06-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10583942/art-239-inc-ii-c-lc-988-06-sao-paulo


d) 5 (cinco) cargos de Assistente Técnico de Direção I, referência 17; Ver tópico 

e) 9 (nove) cargos de Diretor de Divisão, referência 18; Ver tópico 

f) 4 (quatro) cargos de Assistente de Planejamento e Controle  II, referência 19; Ver tópico 

g) 3 (três) cargos de Assistente de Planejamento e Gestão II, referência 19; Ver tópico 

h) 8 (oito) cargos de Assistente Técnico de Direção II, referência 19; Ver tópico 

i) 1 (um) cargo de Diretor de Departamento, referência 20; Ver tópico 

j) 21 (vinte e um) cargos de Diretor Técnico de Divisão, referência 20; Ver tópico 

k) 1 (um) cargo de Assistente de Planejamento e   Gestão III, referência 21; Ver tópico 

l) 4 (quatro) cargos de Assistente Técnico de Direção III, referência 21; Ver tópico 

m) 2 (dois) cargos de Diretor Técnico de Departamento, referência 22; Ver tópico 

n) 1 (um) cargo de Ouvidor -Geral da Defensoria Pública do Estado, referência 25; Ver tópico 

(3 documentos) 

III - no Subanexo de Cargos de Apoio da Defensoria Pública - Tabela I - SQCA-I, enquadrados 

na Escala de Vencimentos - Classes Executivas - Estrutura de Vencimentos II, instituída pelo 

artigo 9º, inciso V, alínea b, da Lei Complementar nº712, de 12 de abril de 1993: 5 (cinco) 

cargos de Assistente Técnico da Administração Pública, referência 1. Ver tópico (5 

documentos) 

Artigo 240 - Os cargos da Tabela III (SQCD-III), a que se refere o artigo 238, § 1º, item 2, 

desta lei complementar, serão enquadrados na Escala de  Vencimentos - Efetivo, de que trata 

o Subanexo 2, do Anexo desta lei complementar. Ver tópico (35 documentos) 

Artigo 241 - No prazo de até 18 (dezoito) meses contados da entrada em vigor desta lei 

complementar, o Poder Executivo enviará projeto de lei dimensionando os Subquadros de 

cargos, efetivos e em comissão, do pessoal de apoio do Quadro da Defensoria Pública. Ver 

tópico 

Artigo 242 - E gratuita a publicação no Diário Oficial do Estado dos atos e editais de interesse 

da Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

Artigo 243 - Aplicam -se, subsidiariamente, aos membros da Defensoria Pública do Estado as 

disposições da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 - Estatuto dos Funcionários Públicos 

Civis do Estado, e da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978. Ver tópico (1 

documento) 

Artigo 244 - Esta lei complementar e suas disposições transitórias entram em vigor na data de 

sua publicação. Ver tópico 

TÍTULO VIII 

Das Disposições Transitórias 

Artigo 1º  - Enquanto não for eleito o Defensor Público -Geral do Estado, as atribuições do 

cargo serão exercidas interinamente por integrante do quadro ativo da carreira de Procurador 

do Estado, cuja nomeação pelo Governador do Estado far -se -á simultaneamente à 

promulgação desta lei complementar. Ver tópico (95 documentos) 

§ 1º - Competirá ao Defensor Público -Geral do Estado interino a edição de normas 

regulamentadoras do processo de eleição do Defensor Público -Geral do Estado, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar de sua nomeação. Ver tópico 

§ 2º - O Defensor Público -Geral do Estado interino poderá constituir grupo de transição 

composto por até 15 (quinze) Procuradores do Estado da Área de Assistência Judiciária da 

Procuradoria Geral do Estado, com prejuízo de suas atribuições. Ver tópico 
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Artigo 2º  - A eleição do Defensor Público -Geral do Estado será realizada em prazo não 

inferior a 90 (noventa) e nem superior a 120 (cento e vinte) dias, contados da promulgação 

desta lei complementar, pelo voto dos Defensores Públicos de que trata o artigo 3º destas 

Disposições Transitórias. Ver tópico (107 documentos) 

Parágrafo único - Encerrada a eleição do Defensor Público -Geral do Estado, deverá ser 

deflagrado, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua posse, procedimento de abertura de 

concurso de ingresso dos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado. Ver tópico 

Artigo 3º  - Aos Procuradores do Estado de São Paulo, no prazo de 60 (sessenta) dias da 

promulgação desta lei complementar, será facultada opção, de forma irretratável, pela carreira 

de Defensor Público, na seguinte conformidade: Ver tópico (42 documentos) 

I - Procurador do Estado Substituto para Defensor Público do Estado Substituto; Ver tópico 

II - Procurador do Estado Nível I para Defensor Público do Estado Nível I; Ver tópico (1 

documento) 

III - Procurador do Estado Nível II para Defensor Público do Estado Nível II; Ver tópico 

IV - Procurador do Estado Nível III para Defensor Público do Estado Nível III; Ver tópico 

V - Procurador do Estado Nível IV para Defensor Público do Estado Nível IV; Ver tópico 

VI - Procurador do Estado Nível V para Defensor Público do Estado Nível V. Ver tópico 

§ 1º - Até um ano após a vigência desta lei, prorrogável por mais 12 (doze) meses, as 

atribuições da Defensoria Pública continuarão sendo exercidas, concomitantemente, pela 

Procuradoria Geral do Estado. Ver tópico 

§ 2º - Mediante Resolução conjunta do Procurador -Geral do Estado e do Defensor Público -

Geral do Estado serão estabelecidas todas as disposições relativas à transição e à 

transferência dos serviços de assistência judiciária para a Defensoria Pública. Ver tópico 

§ 3º - O Procurador do Estado que optar pela carreira de Defensor Público passa a ocupar um 

dos cargos de Defensor Público do Estado Substituto a que se refere o "caput" do artigo 4º 

destas Disposições Transitórias, ficando imediatamente enquadrado no nível correspondente 

ao do cargo anteriormente ocupado, na forma dos incisos I a VI deste artigo. Ver tópico (1 

documento) 

§ 4º - Se do enquadramento a que se refere o § 3º resultar retribuição mensal inferior àquela 

percebida no cargo de Procurador do Estado, excluídos desta os valores correspondentes a 

adicional qüinqüenal, sexta -parte, gratificação de representação e outras vantagens eventuais, 

fica assegurado o recebimento da respectiva diferença a título de vantagem pessoal, a ser 

absorvida por aumento decorrente de promoção. Ver tópico (9 documentos) 

§ 5º - A vantagem pessoal a que se refere o § 4º deste artigo será reajustada ou revista na 

forma da legislação aplicável aos membros da carreira de Defensor Público e computada para 

o cálculo de adicional qüinqüenal e sexta -parte. Ver tópico 

Artigo 4º  - Serão integrados no quadro da carreira de Defensor Público do Estado, com 

mudança de denominação para Defensor Público do Estado Substituto, 400 (quatrocentos) 

cargos vagos da carreira de Procurador do Estado. Ver tópico (49 documentos) 

§ 1º - Caso o número de Procuradores do Estado optantes pela Defensoria Pública seja 

superior à quantidade de cargos vagos prevista no "caput" deste artigo, ficarão 

automaticamente criados os cargos correspondentes no Quadro da Defensoria Pública, 

Subquadro de cargos de membros da Defensoria Pública. Ver tópico 
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§ 2º - Os cargos vagos da carreira de Procurador do Estado de que trata o "caput" deste artigo 

serão identificados mediante ato do Procurador Geral do Estado. Ver tópico (5 documentos) 

§ 3o - vetado. Ver tópico 

Artigo 5º  - Os servidores da Procuradoria Geral do Estado que exercem as suas atribuições 

na Área da Assistência Judiciária ficarão afastados junto à Defensoria Pública do Estado, pelo 

prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, contando -se o respectivo tempo para todos os efeitos 

legais, nos termos do artigo 78 da Lei nº10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis do Estado). Ver tópico (691 documentos) 

Parágrafo único - Fica assegurada aos servidores a que se refere o "caput" deste artigo a 

percepção do valor do Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade -PIQP, correspondente 

ao último procedimento avaliatório realizado. Ver tópico (1 documento) 

Artigo 6º  - vetado. Ver tópico (11 documentos) 

§ 1º - vetado. Ver tópico 

§ 2º - vetado. Ver tópico (1 documento) 

§ 3º - vetado. Ver tópico 

Artigo 7º  - Enquanto não for fixado o subsídio a que se refere o artigo 39, § 4º, daConstituição 

Federal, a retribuição pecuniária dos integrantes da carreira de Defensor Público obedecerá às 

normas destas disposições transitórias. Ver tópico (68 documentos) 

Artigo 8º  - A retribuição pecuniária dos cargos da carreira da Defensoria Pública do Estado 

compreende vencimentos e vantagens pecuniárias. Ver tópico (70 documentos) 

Artigo 9º  - O valor da referência dos vencimentos do Defensor Público -Geral do Estado fica 

fixado em R$ 12.720,00 (doze mil, setecentos e vinte reais). Ver tópico (9 documentos) 

Artigo 10 - O valor da referência dos vencimentos dos cargos da carreira de Defensor Público 

fica estabelecido em conformidade com o disposto no Anexo desta lei complementar. Ver 

tópico (11 documentos) 

§ 1º - O valor da referência dos vencimentos dos titulares de cargo efetivo de Defensor Público 

guardará a diferença de uma para outra classe da carreira, a partir do fixado para o Defensor 

Público Nível V, que corresponderá a 80% (oitenta por cento) dos vencimentos do Defensor 

Público -Geral do Estado, definindo -se os percentuais na seguinte conformidade: Ver tópico 

1. Defensor Público do Estado Nível IV - 90% (noventa por cento); 

2. Defensor Público do Estado Nível III - 81% (oitenta e um por cento); 

3. Defensor Público do Estado Nível II - 73% (setenta e três por cento); 

4. Defensor Público do Estado Nível I - 66% (sessenta e seis por cento); 

5. Defensor Público do Estado Substituto - 45,28% (quarenta e cinco inteiros e vinte e oito 

centésimos por cento). 

§ 2º - O valor da referência dos vencimentos dos titulares de cargo de provimento em comissão 

privativo de Defensor Público guardará diferença percentual, a partir do fixado para o Defensor 

Público -Geral do Estado, na seguinte conformidade: Ver tópico (1 documento) 

1. Defensor Público do Estado Corregedor -Geral, Primeiro Subdefensor Público -Geral do 

Estado, Segundo Subdefensor Público -Geral do Estado, Terceiro Subdefensor Público -Geral 

do Estado e Defensor Público do Estado Chefe de Gabinete - 90% (noventa por cento); 

2. Defensor Público do Estado Diretor de Escola e Defensor Público do Estado Assessor - 85% 

(oitenta e cinco por cento); 

3. Defensor Público do Estado Corregedor -Assistente - 80% (oitenta por cento).  
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Artigo 11 - São asseguradas aos membros da Defensoria Pública do Estado as seguintes 

vantagens pecuniárias: Ver tópico (155 documentos) 

I - adicional por tempo de serviço; Ver tópico (149 documentos) 

II - sexta -parte; Ver tópico (4 documentos) 

III - ajuda de custo; Ver tópico 

IV - diárias; Ver tópico 

V - gratificação pelo exercício de atividades em condições de especial dificuldade; Ver tópico (3 

documentos) 

VI - gratificação de magistério; Ver tópico 

VII - gratificação de função; Ver tópico 

VIII - outras previstas em lei. Ver tópico 

Artigo 12 - O Defensor Público fará jus ao adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 

5% (cinco por cento) por qüinqüênio, sobre o valor dos respectivos vencimentos, observado o 

disposto no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.Ver tópico (163 documentos) 

Artigo 13 - O Defensor Público que contar com 20 (vinte) anos de efetivo exercício fará jus à 

sexta -parte dos respectivos vencimentos. Ver tópico (8 documentos) 

Parágrafo único - O valor da sexta -parte incorporar -se -á aos vencimentos para todos os 

efeitos legais, observado o disposto no artigo 37, inciso XIV, daConstituição Federal. Ver tópico 

(1 documento) 

Artigo 14 - Sobrevindo mudança do Município onde exerce suas funções, decorrente de 

posse, remoção compulsória ou remoção qualificada, o Defensor Público fará jus a uma ajuda 

de custo em valor máximo equivalente a 30 (trinta) diárias integrais, para ressarcir despesas de 

viagem e nova instalação. Ver tópico 

Artigo 15 - A ajuda de custo recebida será restituída caso não se efetive a assunção do cargo, 

na forma a ser disciplinada por ato do Defensor Público -Geral do Estado.Ver tópico 

Artigo 16 - Quando em exercício ou diligência fora de sua comarca, sede ou circunscrição, o 

Defensor Público terá direito à percepção de diárias integrais calculadas à razão de 1/30 (um 

trinta avos) do valor dos vencimentos do cargo da classe inicial. Ver tópico (8 documentos) 

Parágrafo único - Terá direito à percepção de diárias o Defensor Público que se afastar do 

cargo para estudo ou missão, no país ou no exterior, bem como para participar de congressos 

e outros certames científicos, no interesse da Defensoria Pública do Estado. Ver tópico (2 

documentos) 

Artigo 17 - O Defensor Público que estiver no exercício de atividades próprias do cargo, em 

condições de especial dificuldade decorrente da localização ou da natureza do serviço, assim 

definidas em lei ou em deliberação do Conselho Superior, fará jus a uma gratificação 

pecuniária que corresponderá a 15% (quinze por cento), 10% (dez por cento) ou 5% (cinco por 

cento) dos vencimentos de Defensor Público Nível I, de acordo com os critérios a serem 

fixados pelo colegiado. Ver tópico (12 documentos) 

Artigo 18 - O Defensor Público designado para proferir aula na Escola de Defensoria Pública 

do Estado, ou em entidades conveniadas, fará jus à gratificação de magistério, desde que a 

entidade não o remunere diretamente. Ver tópico 

Parágrafo único - O valor da hora -aula será equivalente a 1/8 (um oitavo) do valor da diária a 

que se refere o artigo 16 destas disposições transitórias. Ver tópico 
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Artigo 19 - Fica instituída Gratificação de Função para os ocupantes das funções referidas 

neste artigo, que será calculada sobre o valor da referência do Defensor Público do Estado 

Nível I na seguinte conformidade: Ver tópico (1288 documentos) 

I - Defensor Público do Estado -Coordenador: Ver tópico (878 documentos) 

a) de Defensoria Pública Regional ou da Defensoria Pública da Capital e da Coordenadoria 

Geral da Administração - 15% (quinze por cento); Ver tópico (56 documentos) 

b) de Núcleo Especializado e do Grupo de Planejamento Setorial - 12% (doze por cento); Ver 

tópico (10 documentos) 

c) de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa e de Tecnologia da Informacao - 10% 

(dez por cento); Ver tópico (4 documentos) 

d) de Centro de Atendimento Multidisciplinar - 8% (oito por cento); Ver tópico (24 documentos) 

II - Defensor Público -Coordenador Auxiliar - 8% (oito por cento); Ver tópico (873 documentos) 

III - Defensor Público -Corregedor Auxiliar - 3% (três por cento). Ver tópico (14 documentos) 

Parágrafo único - A gratificação a que se refere este artigo não se incorporará ao vencimento 

para nenhum efeito. Ver tópico 

Artigo 20 - O tempo de exercício na carreira de Procurador do Estado será computado para 

implemento das condições previstas nesta lei complementar relativas ao provimento de cargos 

em comissão e à designação para funções de confiança privativos de Defensor Público do 

Estado. Ver tópico (1 documento) 

Artigo 21 - Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar os atos necessários à adequação 

orçamentária e financeira para o cumprimento desta lei complementar. Ver tópico (4 

documentos) 

Palácio dos Bandeirantes, aos 09 de janeiro de 2006. 

Geraldo Alckmin 

Luiz Tacca Júnior 

Secretário da Fazenda 

Fábio Augusto Martins Lepique 

Secretário -Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil Publicada na Assessoria 

Técnico -Legislativa, aos 09 de janeiro de 2006. 

ANEXO 

a que se refere o artigo 239, I, da Lei Complementar nº   , de SUBANEXO 1 

Escala de Vencimentos - Comissão - Defensoria Pública DENOMINAÇÃO         REF.     

VENCIMENTO 

Defensor Público -Geral do Estado     9          12.720,00 Primeiro Subdefensor Público -Geral 

do Estado        8            11.448,00 Segundo Subdefensor Público -Geral do Estado       8            

11.448,00 Terceiro Subdefensor Público -Geral do Estado        8            11.448,00 Defensor 

Público do Estado Corregedor -Geral         8            11.448,00 Defensor Público do Estado 

Chefe de Gabinete        8            11.448,00 Defensor Público do Estado Assessor           7          

10.812,00 Defensor Público do Estado Diretor de Escola          7            10.812,00 Defensor 

Público do Estado Corregedor -Assistente             6            10.176,00 

ANEXO 

a que se refere o artigo 240 da Lei Complementar nº   , de SUBANEXO 2 

Escala de Vencimentos - Efetivo - Defensoria Pública DENOMINAÇÃO         REF.     

VENCIMENTO 
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Defensor Público do Estado Nível V    6          10.176,00 Defensor Público do Estado Nível IV   

5          9.158,40 Defensor Público do Estado Nível III    4          8.242,56 Defensor Público do 

Estado Nível II    3          7.428,48 Defensor Público do Estado Nível I     2          6.716,16 

Defensor Público do Estado Substituto          1          4.607,69 

Defensor Público do Estado Nível V    6          10.176,00 Defensor Público do Estado Nível IV   

5          9.158,40 Defensor Público do Estado Nível III    4          8.242,56 Defensor Público do 

Estado Nível II    3          7.428,48 Defensor Público do Estado Nível I     2          6.716,16 

Defensor Público do Estado Substituto          1          4.607,69 
 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

        Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, 
contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na 
forma desta lei. 

        Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade 
praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 
dos cofres públicos. 

        Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 
entidades mencionadas no artigo anterior. 

        Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não 
sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

        Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela 
estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos. 

        Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do 
agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

        Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário 
os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

        Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

        Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre 
bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial 
resultante do enriquecimento ilícito. 



        Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 
ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. 

CAPÍTULO II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Seção I 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito 

        Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 
notadamente: 

        I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por 
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público; 

        II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 
1° por preço superior ao valor de mercado; 

        III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta 
ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao 
valor de mercado; 

        IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material 
de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas 
no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros 
contratados por essas entidades; 

        V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a 
exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de 
usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; 

        VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 
declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou 
sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens 
fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

        VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio 
ou à renda do agente público; 

        VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento 
para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por 
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade; 

        IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 
pública de qualquer natureza; 

        X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 
omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 

        XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 



        XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

Seção II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 

        Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta 
lei, e notadamente: 

        I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, 
de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

        II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

        III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de 
fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

        IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio 
de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por 
parte delas, por preço inferior ao de mercado; 

        V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado; 

        VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou 
aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

        VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

        VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; (Vide Lei nº 
13.019, de 2014)  (Vigência) 

        IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 

        X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz 
respeito à conservação do patrimônio público; 

        XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular; 

        XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

        XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, 
empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
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        XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços 
públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na 
lei;       (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

        XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação 
orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.        (Incluído pela Lei nº 
11.107, de 2005) 

       XVI a XXI - (Vide Lei nº 13.019, de 2014)  (Vigência) 

Seção III 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da 

Administração Pública 

        Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

        I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência; 

        II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

        III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo; 

        IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

        V - frustrar a licitude de concurso público; 

        VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

        VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço. 

        VIII - XVI a XXI - (Vide Lei nº 13.019, de 2014)  (Vigência) 

         IX - (Vide Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência) 

CAPÍTULO III 
Das Penas 

        Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações: 

        Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do fato:         (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 

        I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
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incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 

        II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas 
vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

        III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até 
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de três anos. 

        Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a 
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

 

TÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

Disposições Gerais 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 1º A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindolhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos 
necessitados, assim considerados na forma da lei. 

Art. 1º  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, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federal.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 2º A Defensoria Pública abrange: 

I - a Defensoria Pública da União; 

II - a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

III - as Defensorias Públicas dos Estados. 

Art. 3º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 

Parágrafo único. (VETADO). 

Art. 3º-A.  São objetivos da Defensoria Pública:      (Incluído pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 
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I – a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades 
sociais;      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

II – a afirmação do Estado Democrático de Direito;     (Incluído pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 

III – a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

IV – a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório.    (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 

I - promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de interesses; 

I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os 
graus; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

II - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 

II – promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição 
entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e 
demais técnicas de composição e administração de conflitos;      (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

III - patrocinar ação civil; 

III – promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do 
ordenamento jurídico;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

IV - patrocinar defesa em ação penal; 

IV – prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas 
Carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições;     (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

V - patrocinar defesa em ação civil e reconvir; 

V – exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o 
contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, 
perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando 
todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus 
interesses;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

VI - atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei; 

VI – representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, 
postulando perante seus órgãos;      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

VII - exercer a defesa da criança e do adolescente; 

VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a 
adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado 
da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;      (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 
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VIII - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando assegurar à 
pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias individuais; 

VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e 
individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federal;      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

IX - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com recursos e meios a ela inerentes; 

IX – impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado de 
segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de 
seus órgãos de execução;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

X - atuar junto aos Juizados Especiais de Pequenas Causas; 

X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, 
abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, 
sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 
tutela; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

XI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado; 

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, 
do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência 
doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do 
Estado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

XII - (VETADO); 

XIII - (VETADO); 

XIV – acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em 
flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado;     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

XV – patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;    (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;    (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

XVII – atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de 
adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno 
de seus direitos e garantias fundamentais;    (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

XVIII – atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, 
abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o 
acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas;     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

XIX – atuar nos Juizados Especiais;    (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

XX – participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais 
afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de seus 
ramos; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 
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XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive 
quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria 
Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à 
capacitação profissional de seus membros e servidores;     (Incluído pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 

XXII – convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções 
institucionais.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º As funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas inclusive contra as 
Pessoas Jurídicas de Direito Público. 

§ 3º (VETADO). 

§ 4º  O instrumento de transação, mediação ou conciliação referendado pelo Defensor 
Público valerá como título executivo extrajudicial, inclusive quando celebrado com a pessoa 
jurídica de direito público.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 5º  A assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida pelo Estado será 
exercida pela Defensoria Pública.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 6º  A capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua 
nomeação e posse no cargo público.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 7º  Aos membros da Defensoria Pública é garantido sentar-se no mesmo plano do 
Ministério Público.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 8º  Se o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará 
imediata ciência ao Defensor Público-Geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o 
caso, outro Defensor Público para atuar.    (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 9º  O exercício do cargo de Defensor Público é comprovado mediante apresentação de 
carteira funcional expedida pela respectiva Defensoria Pública, conforme modelo previsto nesta 
Lei Complementar, a qual valerá como documento de identidade e terá fé pública em todo o 
território nacional.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 10.  O exercício do cargo de Defensor Público é indelegável e privativo de membro da 
Carreira.   (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 11.  Os estabelecimentos a que se refere o inciso XVII do caput reservarão instalações 
adequadas ao atendimento jurídico dos presos e internos por parte dos Defensores Públicos, 
bem como a esses fornecerão apoio administrativo, prestarão as informações solicitadas e 
assegurarão acesso à documentação dos presos e internos, aos quais é assegurado o direito 
de entrevista com os Defensores Públicos.    (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 4º-A.  São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na 
legislação estadual ou em atos normativos internos:     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 

I – a informação sobre:      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

a) localização e horário de funcionamento dos órgãos da Defensoria Pública;     (Incluído 
pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 
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b) a tramitação dos processos e os procedimentos para a realização de exames, perícias 
e outras providências necessárias à defesa de seus interesses;     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

II – a qualidade e a eficiência do atendimento;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 

III – o direito de ter sua pretensão revista no caso de recusa de atuação pelo Defensor 
Público;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

IV – o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural;       (Incluído pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

V – a atuação de Defensores Públicos distintos, quando verificada a existência de 
interesses antagônicos ou colidentes entre destinatários de suas funções.    (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

TÍTULO II 

Da Organização da Defensoria Pública da União 

CAPÍTULO I 

Da Estrutura 

Art. 5º A Defensoria Pública da União compreende: 

I - órgãos de administração superior: 

a) a Defensoria Público-Geral da União; 

b) a Subdefensoria Público-Geral da União; 

c) o Conselho Superior da Defensoria Pública da União; 

d) a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União; 

II - órgãos de atuação: 

a) as Defensorias Públicas da União nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios; 

b) os Núcleos da Defensoria Pública da União; 

III - órgãos de execução: 

a) os Defensores Públicos da União nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios. 

a) os Defensores Públicos Federais nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Territórios.     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO I 

Do Defensor Publico-Geral e do Subdefensor Publico-Geral da União 
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Do Defensor Público-Geral Federal e do Subdefensor Público-Geral Federal 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 6º A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Publico-Geral, 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 uma recondução, precedida de nova aprovação do Senado 
Federal. 

Art. 6º  A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público-Geral Federal, 
nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da Carreira e maiores de 35 
(trinta e cinco) anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal 
e obrigatório de seus membros, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos 
membros do Senado Federal, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, 
precedida de nova aprovação do Senado Federal.     (Redação dada pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º (VETADO). 

Art. 7º O Defensor Publico-Geral será substituído, em suas faltas, impedimentos, 
licenças e férias pelo Subdefensor Publico-Geral, nomeado pelo Presidente da República, 
dentre os integrantes da Categoria Especial da carreira, escolhidos pelo Conselho Superior, 
para mandato de dois anos. 

Parágrafo único. A União poderá, segundo suas necessidades, ter mais de um 
Subdefensor Publico-Geral. 

Art. 7º  O Defensor Público-Geral Federal será substituído, em suas faltas, 
impedimentos, licenças e férias, pelo Subdefensor Público-Geral Federal, nomeado pelo 
Presidente da República, dentre os integrantes da Categoria Especial da Carreira, escolhidos 
pelo Conselho Superior, para mandato de 2 (dois) anos.    (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

Parágrafo único.  A União poderá, segundo suas necessidades, ter mais de um 
Subdefensor Público-Geral Federal.     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

Art. 8º São atribuições do Defensor Publico-Geral, dentre outras: 

I - dirigir a Defensoria Pública da União, superintender e coordenar suas atividades e 
orientarlhe a atuação; 

II - representar a Defensoria Pública da União judicial e extrajudicialmente; 

III - velar pelo cumprimento das finalidades da Instituição; 

IV - integrar, como membro nato, e presidir o Conselho Superior da Defensoria Pública 
da União; 

V - baixar o Regimento Interno da Defensoria Público-Geral da União; 

V – submeter ao Conselho Superior proposta de criação ou de alteração do Regimento 
Interno da Defensoria Pública-Geral da União;      (Redação dada pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 

VI - autorizar os afastamentos dos membros da Defensoria Pública da União; 
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VII - estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e dos servidores da Defensoria 
Pública da União; 

VIII - dirimir conflitos de atribuições entre membros da Defensoria Pública da União, com 
recurso para seu Conselho Superior; 

IX - proferir decisões nas sindicâncias e processos administrativos disciplinares 
promovidos pela Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União; 

X - instaurar processo disciplinar contra membros e servidores da Defensoria Pública da 
União, por recomendação de seu Conselho Superior; 

XI - abrir concursos públicos para ingresso na carreira da Defensoria Pública da União; 

XII - determinar correições extraordinárias; 

XIII - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal; 

XIV - convocar o Conselho Superior da Defensoria Pública da União; 

XV - designar membro da Defensoria Pública da União para exercício de suas 
atribuições em órgão de atuação diverso do de sua lotação ou, em caráter excepcional, perante 
Juízos, Tribunais ou Ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria; 

XVI - requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes, certidões, exames, 
perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais 
providências necessárias à atuação da Defensoria Pública; 

XVII - aplicar a pena da remoçaõ compulsória, aprovada pelo voto de dois terços do 
Conselho Superior da Defensoria Pública da União, assegurada ampla defesa; 

XVIII - delegar atribuições a autoridade que lhe seja subordinada, na forma da lei. 

XIX – requisitar força policial para assegurar a incolumidade física dos membros da 
Defensoria Pública da União, quando estes se encontrarem ameaçados em razão do 
desempenho de suas atribuições institucionais;    (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

XX – apresentar plano de atuação da Defensoria Pública da União ao Conselho 
Superior.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Parágrafo único. Ao Subdefensor Publico-Geral, além da atribuição prevista no art. 7º 
desta Lei Complementar, compete: 

Parágrafo único.  Ao Subdefensor Público-Geral Federal, além da atribuição prevista no 
art. 7º desta Lei Complementar, compete:     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

I - auxiliar o Defensor Público-Geral nos assuntos de interesse da Instituição; 

II - desincumbirse das tarefas e delegações que lhe forem determinadas pelo 
Defensor Público-Geral. 

SEÇÃO II 

Do Conselho Superior da Defensoria Pública da União 
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Art. 9º O Conselho Superior da Defensoria Pública da União é composto pelo Defensor 
Publico-Geral, pelo Subdefensor Publico-Geral e pelo Corregedor-Geral, como membros natos 
e por igual número de representantes da categoria mais elevada da carreira, eleitos pelo voto 
obrigatório, por todos os integrantes da Instituição. 

Art. 9º  A composição do Conselho Superior da Defensoria Pública da União deve incluir 
obrigatoriamente o Defensor Público-Geral Federal, o Subdefensor Público-Geral Federal e o 
Corregedor-Geral Federal, como membros natos, e, em sua maioria, representantes estáveis 
da Carreira, 2 (dois) por categoria, eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e secreto 
de todos integrantes da Carreira.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 1º O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, que, além do seu 
voto de membro, tem o de qualidade, exceto em matéria de remoção e promoção, sendo as 
deliberações tomadas por maioria de votos. 

§ 2º As eleições serão realizadas em conformidade com as instruções baixadas pelo 
Defensor Público-Geral. 

§ 3º Os membros do Conselho Superior são eleitos para mandato de dois anos, 
mediante voto nominal, direto e secreto. 

§ 4º São elegíveis os Defensores Públicos da União que não estejam afastados da 
carreira. 

§ 4º  São elegíveis os Defensores Públicos Federais que não estejam afastados da 
Carreira, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) reeleição.     (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 5º São suplentes dos membros eleitos de que trata o caput deste artigo os demais 
votados, em ordem decrescente. 

§ 6º Qualquer membro, exceto os natos, pode desistir de sua participação no Conselho 
Superior, assumindo, imediatamente, o cargo, o respectivo suplente. 

Art. 10. Ao Conselho Superior da Defensoria Pública da União compete: 

I - exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública da União; 

II - opinar, por solicitação do Defensor Público-Geral, sobre matéria pertinente à 
autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública da União; 

III - elaborar lista tríplice destinada à promoção por merecimento; 

IV - aprovar a lista de antigüidade dos membros da Defensoria Pública da União e 
decidir sobre as reclamações a ela concernentes; 

V - recomendar ao Defensor Público-Geral a instauração de processo disciplinar contra 
membros e servidores da Defensoria Pública da União; 

VI - conhecer e julgar recurso contra decisão em processo administrativo disciplinar; 

VII - decidir sobre pedido de revisão de processo administrativo disciplinar; 

VIII - decidir acerca da remoção voluntária dos integrantes da carreira da Defensoria 
Pública da União; 
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IX - decidir sobre a avaliação do estágio probatório dos membros da Defensoria Pública 
da União, submetendo sua decisão à homologação do Defensor Público-Geral; 

X - decidir acerca da destituição do Corregedor-Geral, por voto de dois terços de seus 
membros, assegurada ampla defesa; 

XI - deliberar sobre a organização de concurso para ingresso na carreira e designar os 
representantes da Defensoria Pública da União que integrarão a Comissão de Concurso; 

XII - organizar os concursos para provimento dos cargos da carreira de Defensor Público 
da União e os seus respectivos regulamentos; 

XII – organizar os concursos para provimento dos cargos da Carreira de Defensor 
Público Federal e editar os respectivos regulamentos;      (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

XIII - recomendar correições extraordinárias; 

XIV - indicar os seis nomes dos membros da classe mais elevada da carreira para que o 
Presidente da República nomeie, dentre estes, o Subdefensor Publico-Geral e o Corregedor-
Geral. 

XIV – indicar os 6 (seis) nomes dos membros da classe mais elevada da Carreira para 
que o Presidente da República nomeie, dentre esses, o Subdefensor Público-Geral Federal e o 
Corregedor-Geral Federal da Defensoria Pública da União;      (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

XV – editar as normas regulamentando a eleição para Defensor Público-Geral 
Federal.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas, salvo 
as hipóteses legais de sigilo. 

SEÇÃO III 

Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União 

Art. 11. A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União é órgão de fiscalização da 
atividade funcional e da conduta dos membros e dos servidores da Defensoria Pública da 
União. 

Art. 12. A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União é exercida pelo 
Corregedor-Geral, indicado dentre os integrantes da classe mais elevada da carreira pelo 
Conselho Superior e nomeado pelo Presidente da República para mandato de dois anos. 

Parágrafo único. O Corregedor-Geral poderá ser destituído, antes do término do 
mandato, por proposta do Defensor Público-Geral, pelo voto de dois terços dos membros do 
Conselho Superior, assegurada ampla defesa. 

Art. 13. À Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União compete: 

I - realizar correições e inspeções funcionais; 

II - sugerir ao Defensor Público-Geral o afastamento de Defensor Público que esteja 
sendo submetido a correição, sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando 
cabível; 
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III - propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior a suspensão do estágio 
probatório de membros da Defensoria Pública da União; 

IV - receber e processar as representações contra os membros da Defensoria Pública da 
União, encaminhandoas, com parecer, ao Conselho Superior; 

V - apresentar ao Defensor Público-Geral, em janeiro de cada ano, relatório das 
atividades desenvolvidas no ano anterior; 

VI - propor a instauração de processo disciplinar contra membros da Defensoria Pública 
da União e seus servidores; 

VII - acompanhar o estágio probatório dos membros da Defensoria Pública da União; 

VIII - propor a exoneração de membros da Defensoria Pública da União que não 
cumprirem as condições do estágio probatório. 

SEÇÃO IV 

Da Defensoria Pública da União nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios 

Art. 14. A Defensoria Pública da União atuará nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Territórios, junto às Justiças Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores e 
instâncias administrativas da União. 

§ 1o A Defensoria Pública da União deverá firmar convênios com as Defensorias 
Públicas dos Estados e do Distrito Federal, para que estas, em seu nome, atuem junto aos 
órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição referidos no caput, no desempenho das 
funções que lhe são cometidas por esta Lei Complementar.       (Incluído pela Lei 
Complementar nº 98, de 1999). 

§ 2o Não havendo na unidade federada Defensoria Pública constituída nos moldes desta 
Lei Complementar, é autorizado o convênio com a entidade pública que desempenhar essa 
função, até que seja criado o órgão próprio.       (Incluído pela Lei Complementar nº 98, de 
1999). 

§ 3o A prestação de assistência judiciária pelos órgãos próprios da Defensoria Pública da 
União dar-se-á, preferencialmente, perante o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais 
superiores.       (Incluído pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

Art. 15. Os órgãos de atuação da Defensoria Pública da União em cada Estado, no 
Distrito Federal e nos Territórios serão dirigidos por Defensor Público-Chefe, designado pelo 
Defensor Publico-Geral, dentre os integrantes da carreira. 

Parágrafo único. Ao Defensor Publico-Chefe, sem prejuízo de suas funções 
institucionais, compete, especialmente: 

I - coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos da União que 
atuem em sua área de competência; 

I – coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos Federais que 
atuem em sua área de competência;      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

II - sugerir ao Defensor Publico-Geral providências para o aperfeiçoamento das 
atividades institucionais em sua área de competência; 
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III - deferir ao membro da Defensoria Pública da União sob sua coordenação direitos e 
vantagens legalmente autorizados, por expressa delegação de competência do Defensor 
Publico-Geral; 

IV - solicitar providências correlacionais ao Defensor Publico-Geral, em sua área de 
competência; 

V - remeter, semestralmente, ao Corregedor-Geral, relatório das atividades na sua área 
de competência. 

Art. 15-A.  A organização da Defensoria Pública da União deve primar pela 
descentralização, e sua atuação deve incluir atendimento interdisciplinar, bem como a tutela 
dos interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos.       (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO V 

Dos Núcleos da Defensoria Pública da União nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios 

Art. 16. A Defensoria Pública da União nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios 
poderá atuar por meio de Núcleos. 

Art. 17. Os Núcleos são dirigidos por Defensor Publico-Chefe, nos termos do art. 15 
desta Lei Complementar. 

SEÇÃO VI 

Dos Defensores Públicos da União 

Dos Defensores Públicos Federais 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 18. Aos Defensores Públicos da União incumbe o desempenho das funções de 
orientação, postulação e defesa dos direitos e interesses dos necessitados, cabendolhes, 
especialmente: 

Art. 18.  Aos Defensores Públicos Federais incumbe o desempenho das funções de 
orientação, postulação e defesa dos direitos e interesses dos necessitados, cabendo-lhes, 
especialmente:      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

I - atender às partes e aos interessados; 

II - postular a concessão de gratuidade de justiça para os necessitados; 

III - tentar a conciliação das partes, antes de promover a ação cabível; 

IV - acompanhar e comparecer aos atos processuais e impulsionar os processos; 

V - interpor recurso para qualquer grau de jurisdição e promover revisão criminal, quando 
cabível; 

VI - sustentar, oralmente ou por memorial, os recursos interpostos e as razões 
apresentadas por intermédio da Defensoria Pública da União; 

VII - defender os acusados em processo disciplinar. 
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VIII – participar, com direito de voz e voto, do Conselho Penitenciário;      (Incluído pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

IX – certificar a autenticidade de cópias de documentos necessários à instrução de 
processo administrativo ou judicial, à vista da apresentação dos originais;      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

X – atuar nos estabelecimentos penais sob a administração da União, visando ao 
atendimento jurídico permanente dos presos e sentenciados, competindo à administração do 
sistema penitenciário federal reservar instalações seguras e adequadas aos seus trabalhos, 
franquear acesso a todas as dependências do estabelecimento independentemente de prévio 
agendamento, fornecer apoio administrativo, prestar todas as informações solicitadas, 
assegurar o acesso à documentação dos presos e internos, aos quais não poderá, sob 
fundamento algum, negar o direito de entrevista com os membros da Defensoria Pública da 
União.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

CAPÍTULO II 

Da Carreira 

Art. 19. A Defensoria Pública da União é integrada pela carreira de Defensor Público da 
União, composta de três categorias de cargos efetivos: 

I - Defensor Público da União de 2ª Categoria (inicial); 
II - Defensor Público da União de 1ª Categoria (intermediária); 
III - Defensor Público da União de Categoria Especial (final). 

Art. 19.  A Defensoria Pública da União é integrada pela Carreira de Defensor Público 
Federal, composta de 3 (três) categorias de cargos efetivos:      (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009)     (Vide Lei nº 12.763, de 2012) 

I – Defensor Público Federal de 2ª Categoria (inicial);      (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

II – Defensor Público Federal de 1ª Categoria (intermediária);     (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

III – Defensor Público Federal de Categoria Especial (final).     (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 20. Os Defensores Públicos da União de 2ª Categoria atuarão junto aos Juízos 
Federais, às Juntas de Conciliação e Julgamento, às Juntas e aos Juízes Eleitorais, aos Juízes 
Militares, nas Auditorias Militares, ao Tribunal Marítimo e às instâncias administrativas. 

Art. 20.  Os Defensores Públicos Federais de 2ª Categoria atuarão junto aos Juízos 
Federais, aos Juízos do Trabalho, às Juntas e aos Juízes Eleitorais, aos Juízes Militares, às 
Auditorias Militares, ao Tribunal Marítimo e às instâncias administrativas.    (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 21. Os Defensores Públicos da União de 1ª Categoria atuarão junto aos Tribunais 
Regionais Federais, aos Tribunais Regionais do Trabalho e aos Tribunais Regionais Eleitorais. 

Art. 21.  Os Defensores Públicos Federais de 1ª Categoria atuarão nos Tribunais 
Regionais Federais, nas Turmas dos Juizados Especiais Federais, nos Tribunais Regionais do 
Trabalho e nos Tribunais Regionais Eleitorais.    (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 
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Art. 22. Os Defensores Públicos da União de Categoria Especial atuarão junto ao 
Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Superior Eleitoral e 
ao Superior Tribunal Militar. 

Art. 22.  Os Defensores Públicos Federais de Categoria Especial atuarão no Superior 
Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Eleitoral, no 
Superior Tribunal Militar e na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais.    (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Parágrafo único. (VETADO). 

Art. 23. O Defensor Publico-Geral atuará junto ao Supremo Tribunal Federal. 

SEÇÃO I 

Do Ingresso na Carreira 

Art. 24. O ingresso na Carreira da Defensoria Pública da União farseá mediante 
aprovação prévia em concurso público, de âmbito nacional, de provas e títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, no cargo inicial de Defensor Público da União 
de 2ª Categoria. (Vide Lei nº 9.020, de 1995) 

Art. 24.  O ingresso na Carreira da Defensoria Pública da União far-se-á mediante 
aprovação prévia em concurso público, de âmbito nacional, de provas e títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, no cargo inicial de Defensor Público Federal 
de 2ª Categoria.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).  

§ 1º Do regulamento do concurso constarão os programas das disciplinas sobre as quais 
versarão as provas, bem como outras disposições pertinentes à sua organização e realização. 

§ 2º O edital de abertura de inscrições no concurso indicará, obrigatoriamente, o número 
de cargos vagos na categoria inicial da carreira. 

Art. 25. O concurso de ingresso realizarseá, obrigatoriamente, quando o número de 
vagas exceder a um quinto dos cargos iniciais da carreira e, facultativamente, quando o exigir o 
interesse da administração. 

Art. 26. O candidato, no momento da inscrição, deve possuir registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil, ressalvada a situação dos proibidos de obtêla, e comprovar, no mínimo, 
dois anos de prática forense, devendo indicar sua opção por uma das unidades da federação 
onde houver vaga. 

§ 1º Considerase como prática forense o exercício profissional de consultoria, 
assessoria, o cumprimento de estágio nas Defensorias Públicas e o desempenho de cargo, 
emprego ou função, de nível superior, de atividades eminentemente jurídicas. 

§ 1º  Considera-se como atividade jurídica o exercício da advocacia, o cumprimento de 
estágio de Direito reconhecido por lei e o desempenho de cargo, emprego ou função, de nível 
superior, de atividades eminentemente jurídicas.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 

§ 2º Os candidatos proibidos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil 
comprovarão o registro até a posse no cargo de Defensor Público. 

Art. 26-A.  Aos aprovados no concurso deverá ser ministrado curso oficial de preparação 
à Carreira, objetivando o treinamento específico para o desempenho das funções técnico-
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jurídicas e noções de outras disciplinas necessárias à consecução dos princípios institucionais 
da Defensoria Pública.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 27. O concurso será realizado perante bancas examinadoras constituídas pelo 
Conselho Superior. 

SEÇÃO II 

Da Nomeação, da Lotação e da Distribuição 

Art. 28. O candidato aprovado ao concurso público para ingresso na carreira da 
Defensoria Pública será nomeado pelo Presidente da República para cargo inicial da carreira, 
respeitada a ordem de classificação e o número de vagas existentes. 

Art. 29. Os Defensores Públicos da União serão lotados e distribuídos pelo Defensor 
Publico-Geral, assegurado aos nomeados para os cargos iniciais o direito de escolha do órgão 
de atuação, desde que vago e obedecida a ordem de classificação no concurso. 

Art. 29.  Os Defensores Públicos Federais serão lotados e distribuídos pelo Defensor 
Público-Geral Federal, assegurado aos nomeados para os cargos iniciais o direito de escolha 
do órgão de atuação, desde que vago e obedecida a ordem de classificação no 
concurso.     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO III 

Da Promoção 

Art. 30. A promoção consiste no acesso imediato dos membros efetivos da Defensoria 
Pública da União de uma categoria para outra da carreira. 

Art. 31. As promoções obedecerão aos critérios de antigüidade e merecimento 
alternadamente. 

§ 1º A antigüidade será apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo 
exercício na mesma. 

§ 2º A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, organizada 
pelo Conselho Superior, em sessão secreta, com ocupantes da lista de antigüidade, em seu 
primeiro terço. 

§ 3º Os membros da Defensoria Pública somente poderão ser promovidos após dois 
anos de efetivo exercício na categoria, dispensado o interstício se não houver quem preencha 
tal requisito ou se quem o preencher recusar a promoção. 

§ 4º As promoções serão efetivadas por ato do Presidente da República. 

§ 4º  As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público-Geral 
Federal.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 32. É facultada a recusa de promoção, sem prejuízo do critério para o 
preenchimento da vaga recusada. 

Art. 33. O Conselho Superior fixará os critérios de ordem objetiva para a aferição de 
merecimento dos membros da instituição, considerandose, entre outros, a eficiência e a 
presteza demonstradas no desempenho da função e a aprovação em cursos de 
aperfeiçoamento, de natureza jurídica, promovidos pela instituição, ou por estabelecimentos de 
ensino superior oficialmente reconhecidos. 
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§ 1º Os cursos de aperfeiçoamento de que trata este artigo compreenderão 
necessariamente, as seguintes atividades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevância jurídica; 

b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca examinadora. 

§ 2º Não poderá concorrer à promoção por merecimento quem tenha sofrido penalidade 
de advertência ou suspensão, no período de um ano imediatamente anterior à ocorrência da 
vaga, em caso de advertência, ou de dois anos, em caso de suspensão. 

§ 3º É obrigatória a promoção do Defensor Público que figurar por três vezes 
consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento, ressalvada a hipótese do § 2º. 

CAPÍTULO III 

Da Inamovibilidade e da Remoção 

Art. 34. Os membros da Defensoria Pública da União são inamovíveis, salvo se 
apenados com remoção compulsória, na forma desta Lei Complementar. 

Art. 35. A remoção será feita a pedido ou por permuta, sempre entre membros da 
mesma categoria da carreira. 

Art. 36. A remoção compulsória somente será aplicada com prévio parecer do Conselho 
Superior, assegurada ampla defesa em processo administrativo disciplinar. 

Art. 37. A remoção a pedido farseá mediante requerimento ao Defensor Publico-Geral, 
nos quinze dias seguintes à publicação, no Diário Oficial, do aviso de existência de vaga. 

§ 1º Findo o prazo fixado no caput deste artigo e, havendo mais de um candidato à 
remoção, será removido o mais antigo na categoria e, ocorrendo empate, sucessivamente, o 
mais antigo na carreira, no serviço público da União, no serviço público em geral, o mais idoso 
e o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensoria Pública. 

§ 2º A remoção precederá o preenchimento da vaga por promoção. 

Art. 38. Quando por permuta, a remoção será concedida mediante requerimento dos 
interessados, atendida a conveniência do serviço. 

Art. 38.  Quando por permuta, a remoção será concedida mediante requerimento do 
interessado, atendida a conveniência do serviço e observada a ordem de antiguidade na 
Carreira.     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

CAPÍTULO IV 

Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas dos Membros da Defensoria Pública da União 

SEÇÃO I 

Da Remuneração 

Art. 39. À lei cabe fixar a remuneração dos cargos da carreira da Defensoria Pública da 
União, observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal. 

§ 1º (VETADO). 
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§ 2º Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas, nos termos da lei, as seguintes 
vantagens, dentre outras nela estabelecidas; 

§ 2o Os membros da Defensoria Pública da União têm os direitos assegurados pela Lei 
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nesta Lei Complementar.     (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 98, de 1999). 

I - ajuda de custo para despesas de transporte e mudança; 

I - revogado;      (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

II - (VETADO); 

III - saláriofamília; 

III - revogado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

IV - diárias; 

IV - revogado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

V - representação; 

V - revogado;    (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999) 

VI - gratificação pela prestação de serviço especial; 

VI - revogado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

VII - (VETADO); 

VIII - gratificação pelo efetivo exercício em local de difícil acesso, assim definido pela lei 
de organização judiciária. 

VIII - revogado.     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

SEÇÃO II 

Das Férias e do Afastamento 

Art. 40. Os membros da Defensoria Pública da União terão direito a férias anuais de 
sessenta dias, individual ou coletivamente.      (Revogado pela Lei Complementar nº 98, de 
1999). 

Parágrafo único. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias 
antes do início do respectivo período, facultada a conversão de um terço das mesmas em 
abono pecuniário, requerida com, pelo menos, sessenta dias de antecedência.       (Revogado 
pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

Art. 41. As férias dos membros da Defensoria Pública da União serão concedidas pelas 
chefias a que estiverem subordinados. 

Art. 42. O afastamento para estudo ou missão no interesse da Defensoria Pública da 
União será autorizado pelo Defensor Publico-Geral. 

§ 1º O afastamento de que trata este artigo somente será concedido pelo Defensor 
Publico-Geral, após o estágio probatório e pelo prazo máximo de dois anos. 
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§ 2º Quando o interesse público o exigir, o afastamento poderá ser interrompido a juízo 
do Defensor Publico-Geral. 

Art. 42-A.  É assegurado o direito de afastamento para exercício de mandato em 
entidade de classe de âmbito nacional, de maior representatividade, sem prejuízo dos 
vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo.      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

§ 1º  O afastamento será concedido ao presidente da entidade de classe e terá duração 
igual à do mandato, devendo ser prorrogado no caso de reeleição.      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

§ 2º  O afastamento para exercício de mandato será contado como tempo de serviço 
para todos os efeitos legais.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO III 

Das Garantias e das Prerrogativas 

Art. 43. São garantias dos membros da Defensoria Pública da União: 

I - a independência funcional no desempenho de suas atribuições; 

II - a inamovibilidade; 

III - a irredutibilidade de vencimentos; 

IV - a estabilidade; 

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: 

I - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contandoselhe 
em dobro todos os prazos; 

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, 
intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, 
contando-se-lhes em dobro todos os prazos;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 

II - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, caso em que a 
autoridade fará imediata comunicação ao Defensor Publico-Geral; 

III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de EstadoMaior, com direito a 
privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido em 
dependência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena; 

IV - usar vestes talares e as insígnias privativas da Defensoria Pública; 

V - (VETADO); 

VI - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as 
vedações legais; 

VII - comunicarse, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando estes 
se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis; 
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VII – comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando 
esses se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em 
estabelecimentos policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio 
agendamento;       (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

VIII - examinar, em qualquer repartição, autos de flagrante, inquérito e processos; 

VIII – examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e 
processos, assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos;       (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

IX - manifestarse em autos administrativos ou judiciais por meio de cota; 

X - requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, certidões, perícias, 
vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências 
necessárias ao exercício de suas atribuições; 

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de 
mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais; 

XII - deixar de patrocinar ação, quando ela for manifestamente incabível ou 
inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao Defensor 
Publico-Geral, com as razões de seu proceder; 

XIII - ter o mesmo tratamento reservado aos magistrados e demais titulares dos cargos 
das funções essenciais à justiça; 

XIV - ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou procedimento, em dia, hora 
e local previamente ajustados com a autoridade competente; 

XV - (VETADO); 

XVI - (VETADO); 

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação policial, houver indício de prática de 
infração penal por membro da Defensoria Pública da União, a autoridade policial, civil ou 
militar, comunicará, imediatamente, o fato ao Defensor Publico-Geral, que designará membro 
da Defensoria Pública para acompanhar a apuração. 

CAPÍTULO V 

Dos Deveres, das Proibições, dos Impedimentos e da Responsabilidade Funcional 

SEÇÃO I 

Dos Deveres 

Art. 45. São deveres dos membros da Defensoria Pública da União: 

I - residir na localidade onde exercem suas funções; 

II - desempenhar, com zelo e presteza, os serviços a seu cargo; 

III - representar ao Defensor Publico-Geral sobre as irregularidades de que tiver ciência, 
em razão do cargo; 
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IV - prestar informações aos órgãos de administração superior da Defensoria Pública da 
União, quando solicitadas; 

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando for obrigatória a 
sua presença; 

VI - declararse suspeito ou impedido, nos termos da lei; 

VII - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou Tribunal e promover 
revisão criminal, sempre que encontrar fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos, 
remetendo cópia à Corregedoria-Geral. 

SEÇÃO II 

Das Proibições 

Art. 46. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da 
Defensoria Pública da União é vedado: 

I - exercer a advocacia fora das atribuições institucionais; 

II - requerer, advogar, ou praticar em Juízo ou fora dele, atos que de qualquer forma 
colidam com as funções inerentes ao seu cargo, ou com os preceitos éticos de sua profissão; 

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou 
custas processuais, em razão de suas atribuições; 

IV - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou 
acionista; 

V - exercer atividade políticopartidária, enquanto atuar junto à justiça eleitoral. 

SEÇÃO III 

Dos Impedimentos 

Art. 47. Ao membro da Defensoria Pública da União é defeso exercer suas funções em 
processo ou procedimento: 

I - em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado; 

II - em que haja atuado como representante da parte, perito, Juiz, membro do Ministério 
Público, Autoridade Policial, Escrivão de Polícia, Auxiliar de Justiça ou prestado depoimento 
como testemunha; 

III - em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente consangüíneo ou afim em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 

IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das pessoas mencionadas no 
inciso anterior; 

V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso III funcione ou haja funcionado 
como Magistrado, membro do Ministério Público, Autoridade Policial, Escrivão de Polícia ou 
Auxiliar de Justiça; 



VI - em que houver dado à parte contrária parecer verbal ou escrito sobre o objeto da 
demanda; 

VII - em outras hipóteses previstas em lei. 

Art. 48. Os membros da Defensoria Pública da União não podem participar de comissão, 
banca de concurso, ou qualquer decisão, quando o julgamento ou votação disser respeito a 
seu cônjuge ou companheiro, ou parente consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau. 

SEÇÃO IV 

Da Responsabilidade Funcional 

Art. 49. A atividade funcional dos membros da Defensoria Pública da União está sujeita 
a: 

I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, 
para verificar a regularidade e eficiência dos serviços; 

II - correição extraordinária, realizada pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, de 
ofício ou por determinação do Defensor Publico-Geral; 

§ 1º Cabe ao Corregedor-Geral, concluída a correição, apresentar ao Defensor Publico-
Geral relatório dos fatos apurados e das providências a serem adotadas. 

§ 2º Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-Geral sobre os abusos, erros ou 
omissões dos membros da Defensoria Pública da União. 

Art. 50. Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas em lei 
complementar, a violação dos deveres funcionais e vedações contidas nesta Lei 
Complementar, bem como a prática de crime contra a Administração Pública ou ato de 
improbidade administrativa. 

§ 1º Os membros da Defensoria Pública da União são passíveis das seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão por até noventa dias; 

III - remoção compulsória; 

IV - demissão; 

V - cassação da aposentadoria. 

§ 2º A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação dos deveres e das 
proibições funcionais, quando o fato não justificar a imposição de pena mais grave. 

§ 3º A suspensão será aplicada em caso de reincidência em falta punida com 
advertência ou quando a infração dos deveres ou das proibições funcionais, pela sua 
gravidade, justificar a sua imposição. 

§ 4º A remoção compulsória será aplicada sempre que a falta praticada, pela sua 
gravidade e repercussão, tornar incompatível a permanência do faltoso no órgão de atuação de 
sua lotação. 



§ 5º A pena de demissão será aplicável nas hipóteses previstas em lei, e no caso de 
reincidência em falta punida com suspensão ou remoção compulsória. 

§ 6º As penas de demissão e cassação da aposentadoria serão aplicadas pelo 
Presidente da República e as demais pelo Defensor Publico-Geral, garantida sempre a ampla 
defesa, sendo obrigatório o inquérito administrativo nos casos de aplicação de remoção 
compulsória, suspensão, demissão e cassação da aposentadoria. 

§ 7º Prescrevem em dois anos, a contar da data em que foram cometidas, as faltas 
puníveis com advertência, suspensão e remoção compulsória, aplicandose, quanto às demais, 
os prazos previstos em lei. 

Art. 51. A qualquer tempo poderá ser requerida revisão do processo disciplinar, quando 
se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de provar, a inocência do apenado ou 
de justificar a imposição de pena mais branda. 

§ 1º Poderá requerer a instauração de processo revisional o próprio interessado ou, se 
falecido ou interdito, o seu cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. 

§ 2º Se for procedente a revisão, será tornado sem efeito o ato punitivo ou aplicada a 
penalidade adequada restabelecendose os direitos atingidos pela punição, na sua plenitude. 

TÍTULO III 

Da Organização da Defensoria Pública do Distrito Federal e Dos Territórios 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA 

Art. 52. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios é organizada e mantida 
pela União. 

Art. 53. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios compreende: 

I - órgãos de administração superior: 

a) a Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal e dos Territórios; 

b) a Subdefensoria Pública-Geral do Distrito Federal e dos Territórios; 

c) o Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

d) a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

II - órgãos de atuação: 

a) as Defensorias Públicas do Distrito Federal e dos Territórios; 

b) os Núcleos da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

III - órgãos de execução: os Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios. 

SEÇÃO I 

Do Defensor Publico-Geral e do Subdefensor Publico-Geral do Distrito Federal e dos Territórios 



Art. 54. A Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal e dos Territórios tem por Chefe o 
Defensor Publico-Geral, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, 
maiores de trinta e cinco anos, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

Art. 54.  A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios tem por Chefe o 
Defensor Público-Geral, nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da 
Carreira e maiores de 35 (trinta e cinco) anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto 
direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros, para mandato de 2 (dois) anos, 
permitida 1 (uma) recondução.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Parágrafo único. (VETADO) 

§ 2º  (VETADO)      (Incluído dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 55. O Defensor Publico-Geral será substituído, em suas faltas, impedimentos, 
licenças e férias, pelo Subdefensor Publico-Geral, nomeado pelo Presidente da República, 
dentre os integrantes da Categoria Especial da carreira, escolhidos pelo Conselho Superior, 
para mandato de dois anos. 

Art. 56. São atribuições do Defensor Publico-Geral: 

I - dirigir a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, superintender e 
coordenar suas atividades e orientarlhe a atuação; 

II - representar a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios judicial e 
extrajudicialmente; 

III - velar pelo cumprimento das finalidades da Instituição; 

IV - integrar, como membro nato, e presidir o Conselho Superior da Defensoria Pública 
do Distrito Federal e dos Territórios; 

V - baixar o Regimento Interno da Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

VI - autorizar os afastamentos dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e 
dos Territórios; 

VII - estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e servidores da Defensoria 
Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

VIII - dirimir conflitos de atribuições entre membros da Defensoria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios, com recurso para seu Conselho Superior; 

IX - proferir decisões nas sindicâncias e processos administrativos disciplinares 
promovidos pela Corregedoria-Geral do Distrito Federal e dos Territórios; 

X - instaurar processo disciplinar contra membros e servidores da Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios; 

XI - abrir concursos públicos para ingresso na carreira da Defensoria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios; 

XII - determinar correições extraordinárias; 

XIII - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal; 
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XIV - convocar o Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios e dar execução às suas deliberações; 

XV - designar membro da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios para 
exercício de suas atribuições em órgão de atuação diverso do de sua lotação ou, em caráter 
excepcional, perante Juízos, Tribunais ou Ofícios diferentes dos estabelecidos para cada 
categoria; 

XVI - requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes, certidões, exames, 
perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais 
providências necessárias à atuação da Defensoria Pública; 

XVII - aplicar a pena de remoção compulsória, aprovada pelo voto de dois terços do 
Conselho Superior, aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

XVIII - delegar atribuições a autoridade que lhe seja subordinada, na forma da lei. 

Parágrafo único. Ao Subdefensor Publico-Geral, além da atribuição prevista no art. 55 
desta Lei Complementar, compete: 

a) auxiliar o Defensor Publico-Geral nos assuntos de interesse da Instituição; 

b) desincumbirse das tarefas e delegações que lhe forem determinadas pelo Defensor 
Publico-Geral. 

SEÇÃO II 

Do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios 

Art. 57. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios 
é composto pelo Defensor Publico-Geral, pelo Subdefensor Publico-Geral e pelo Corregedor-
Geral, como membros natos e por igual número de representantes da categoria mais elevada 
da carreira, eleitos pelo voto obrigatório, por todos os integrantes da Instituição. 

§ 1º O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Publico-Geral, que, além do seu 
voto de membro, tem o de qualidade, exceto em matéria de remoção e promoção, sendo as 
deliberações tomadas por maioria de votos. 

§ 2º As eleições serão realizadas em conformidade com as instruções baixadas pelo 
Defensor Publico-Geral. 

§ 3º Os membros do Conselho Superior são eleitos para mandato de dois anos, 
mediante voto nominal, direto e secreto. 

Art. 57.  A composição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e 
dos Territórios deve incluir obrigatoriamente o Defensor Público-Geral, o Subdefensor Público-
Geral e o Corregedor-Geral, como membros natos, e, em sua maioria, representantes estáveis 
da Carreira, 2 (dois) por categoria, eleitos pelo voto direto, plurinominal, secreto e obrigatório, 
de todos os integrantes da Carreira.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

§ 1º  O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, que terá voto de 
qualidade, exceto em matéria disciplinar.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

§ 2 As eleições serão realizadas em conformidade com as instruções baixadas pelo 
Conselho Superior.    (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 3º  Os membros do Conselho Superior são eleitos para mandato de 2 (dois) anos, 
permitida 1 (uma) reeleição.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 
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§ 4º São elegíveis os Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios que não 
estejam afastados da carreira. 

§ 5º São suplentes dos membros eleitos de que trata o caput deste artigo os demais 
votados, em ordem decrescente. 

§ 6º Qualquer membro, exceto o nato, pode desistir de sua participação no Conselho 
Superior, assumindo, imediatamente, o cargo, o respectivo suplente. 

§ 7º  O presidente da entidade de classe de âmbito distrital de maior representatividade 
dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios terá assento e voz nas 
reuniões do Conselho Superior.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 58. Ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios 
compete: 

I - exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

II - opinar, por solicitação do Defensor Publico-Geral, sobre matéria pertinente à 
autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

III - elaborar lista tríplice destinada à promoção por merecimento; 

IV - aprovar a lista de antigüidade dos membros da Defensoria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios e decidir sobre as reclamações a ela concernentes; 

V - recomendar ao Defensor Publico-Geral a instauração de processo disciplinar contra 
membros e servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

VI - conhecer e julgar recurso contra decisão em processo administrativodisciplinar; 

VII - decidir sobre pedido de revisão de processo administrativodisciplinar; 

VIII - decidir acerca da remoção dos integrantes da carreira da Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios; 

IX - decidir sobre a avaliação do estágio probatório dos membros da Defensoria Pública 
do Distrito Federal e dos Territórios, submetendo sua decisão à homologação do Defensor 
Publico-Geral; 

X - decidir, por voto de dois terços de seus membros, acerca da destituição do 
Corregedor-Geral; 

XI - deliberar sobre a organização de concurso para ingresso na carreira e designar os 
representantes da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios que integrarão a 
Comissão de Concurso; 

XII - organizar os concursos para provimento dos cargos da carreira de Defensor Público 
do Distrito Federal e dos Territórios e os seus respectivos regulamentos; 

XIII - recomendar correições extraordinárias; 
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XIV - indicar os seis nomes dos membros da classe mais elevada da carreira para que o 
Presidente da República nomeie, dentre estes, o Subdefensor Publico-Geral e o Corregedor-
Geral. 

XV – editar as normas regulamentando a eleição para Defensor Público-
Geral.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas, salvo 
as hipóteses legais de sigilo. 

SEÇÃO III 

Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios 

Art. 59. A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios 
é órgão de fiscalização da atividade funcional e da conduta dos membros e dos servidores da 
Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 60. A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios 
é exercida pelo Corregedor-Geral, indicado dentre os integrantes da classe mais elevada da 
carreira pelo Conselho Superior e nomeado pelo Presidente da República, para mandato de 
dois anos. 

Parágrafo único. O Corregedor-Geral poderá ser destituído por proposta do Defensor 
Publico-Geral, pelo voto de dois terços dos membros do Conselho Superior, antes do término 
do mandato. 

Art. 61. À Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios 
compete: 

I - realizar correições e inspeções funcionais; 

II - sugerir ao Defensor Publico-Geral o afastamento de Defensor Público que esteja 
sendo submetido a correição, sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando 
cabível; 

III - propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior a suspensão do estágio 
probatório de membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

IV - receber e processar as representações contra os membros da Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios, encaminhadoas, com parecer, ao Conselho Superior; 

V - apresentar ao Defensor Publico-Geral, em janeiro de cada ano, relatório das 
atividades desenvolvidas no ano anterior; 

VI - propor a instauração de processo disciplinar contra membros da Defensoria Pública 
do Distrito Federal e dos Territórios e seus servidores; 

VII - acompanhar o estágio probatório dos membros da Defensoria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios; 

VIII - propor a exoneração de membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios que não cumprirem as condições do estágio probatório. 

SEÇÃO IV 
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Dos Núcleos da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios 

Art. 62. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios exercerá suas funções 
institucionais através de Núcleos. 

Art. 63. Os Núcleos da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios são 
dirigidos por Defensor Publico-Chefe, designado pelo Defensor Publico-Geral, dentre 
integrantes da carreira, competindolhe, no exercício de suas funções institucionais: 

I - prestar, no Distrito Federal e nos Territórios, assistência jurídica, judicial e 
extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados; 

II - integrar e orientar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos que atuem 
em sua área de competência; 

III - remeter, semestralmente, ao Corregedor-Geral, relatório de suas atividades; 

IV - exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Defensor Publico-Geral. 

SEÇÃO IV 

Dos Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios 

Art. 64. Aos Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios incumbe o 
desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos direitos e interesses dos 
necessitados, em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas, cabendolhes 
especialmente: 

I - atender às partes e aos interessados; 

II - postular a concessão de gratuidade de justiça para os necessitados; 

III - tentar a conciliação das partes, antes de promover a ação cabível; 

IV - acompanhar e comparecer aos atos processuais e impulsionar os processos; 

V - interpor recurso para qualquer grau de jurisdição e promover Revisão Criminal, 
quando cabível; 

VI - sustentar, oralmente ou por memorial, os recursos interpostos e as razões 
apresentadas por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

VII - defender os acusados em processo disciplinar. 

VIII – participar, com direito a voz e voto, do Conselho Penitenciário;      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

IX – certificar a autenticidade de cópias de documentos necessários à instrução de 
processo administrativo ou judicial, à vista da apresentação dos originais;      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

X – atuar nos estabelecimentos penais sob a administração do Distrito Federal, visando 
ao atendimento jurídico permanente dos presos e sentenciados, competindo à administração 
do sistema penitenciário distrital reservar instalações seguras e adequadas aos seus trabalhos, 
franquear acesso a todas as dependências do estabelecimento, independentemente de prévio 
agendamento, fornecer apoio administrativo, prestar todas as informações solicitadas e 
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assegurar o acesso à documentação dos presos e internos, aos quais não poderá, sob 
fundamento algum, negar o direito de entrevista com os membros da Defensoria Pública do 
Distrito Federal.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

CAPÍTULO II 

Da Carreira 

Art. 65. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios é integrada pela 
carreira de Defensor Público do Distrito Federal e dos Territórios, composta de três categorias 
de cargos efetivos: 

I - Defensor Público do Distrito Federal e dos Territórios de 2ª Categoria (inicial); 

II - Defensor Público do Distrito Federal e dos Territórios de 1ª Categoria (intermediária); 

III - Defensor Público do Distrito Federal e dos Territórios de Categoria Especial (final). 

Art. 66. Os Defensores Públicos do Distrito Federal de 2ª Categoria atuarão nos Núcleos 
das Cidades Satélites, junto aos Juízes de Direito e às instâncias administrativas do Distrito 
Federal e dos Territórios, ou em função de auxílio ou substituição nos Núcleos do Plano Piloto. 

Art. 67. Os Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios de 1ª Categoria 
atuarão nos Núcleos do Plano Piloto, junto aos Juízes de Direito e às instâncias administrativas 
do Distrito Federal e dos Territórios, ou em função de auxílio ou substituição junto ao Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

Art. 68. Os Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios de Categoria 
Especial atuarão junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e aos Tribunais 
Superiores, quando couber (art. 22, parágrafo único). 

SEÇÃO I 

Do Ingresso na Carreira 

Art. 69. O ingresso na Carreira da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios 
farseá mediante aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, com a participação 
da Ordem dos Advogados do Brasil, no cargo inicial de Defensor Público do Distrito Federal e 
dos Territórios de 2ª Categoria. 

§ 1º Do regulamento do concurso constarão os programas das disciplinas sobre as quais 
versarão as provas, bem como outras disposições pertinentes à sua organização e realização. 

§ 2º O edital de abertura de inscrições no concurso indicará, obrigatoriamente, o número 
de cargos vagos na categoria inicial da carreira. 

Art. 70. O concurso de ingresso realizarseá, obrigatoriamente, quando o número de 
vagas exceder a um quinto dos cargos iniciais da carreira e, facultativamente, quando o exigir o 
interesse da administração. 

Art. 71. O candidato, no momento da inscrição, deve possuir registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil, ressalvada a situação dos proibidos de obtêla, e comprovar, no mínimo, 
dois anos de prática forense. 

§ 1º Considerase como prática forense o exercício profissional de consultoria, 
assessoria, o cumprimento de estágio nas Defensorias Públicas e o desempenho de cargo, 
emprego ou função de nível superior, de atividades eminentemente jurídicas. 
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§ 2º Os candidatos proibidos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil 
comprovarão o registro até a posse no cargo de Defensor Público. 

Art. 72. O concurso será realizado perante bancas examinadoras constituídas pelo 
Conselho Superior. 

SEÇÃO II 

Da Nomeação, da Lotação e da Distribuição 

Art. 73. O candidato aprovado no concurso público para ingresso na carreira da 
Defensoria Pública será nomeado pelo Presidente da República para cargo inicial da carreira, 
respeitada a ordem de classificação e o número de vagas existentes. 

Art. 74. Os Defensores Públicos do Distrito Federal e dos Territórios serão lotados e 
distribuídos pelo Defensor Publico-Geral, assegurado aos nomeados para os cargos iniciais o 
direito de escolha do órgão de atuação, desde que vago e obedecida a ordem de classificação 
no concurso. 

SEÇÃO III 

Da Promoção 

Art. 75. A promoção consiste no acesso imediato dos membros efetivos da Defensoria 
Pública do Distrito Federal e dos Territórios de uma categoria para outra da carreira. 

Art. 76. As promoções obedecerão aos critérios de antigüidade e merecimento 
alternadamente. 

§ 1º A antigüidade será apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo 
exercício na mesma. 

§ 2º A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, organizada 
pelo Conselho Superior, em sessão secreta, com ocupantes da lista de antigüidade, em seu 
primeiro terço. 

§ 3º Os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios somente 
poderão ser promovidos depois de dois anos de efetivo exercício na categoria, dispensado o 
interstício se não houver quem preencha tal requisito ou se quem o preencher recusar a 
promoção. 

§ 4º As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Publico-Geral. 

Art. 77. É facultada a recusa à promoção, sem prejuízo do critério para o preenchimento 
da vaga recusada. 

Art. 78. O Conselho Superior fixará os critérios de ordem objetiva para a aferição de 
merecimento dos membros da Instituição, considerandose, entre outros, a eficiência e a 
presteza demonstradas no desempenho da função e aprovação em cursos de 
aperfeiçoamento, de natureza jurídica, promovidos pela Instituição, ou por estabelecimentos de 
ensino superior, oficialmente reconhecidos. 

§ 1º Os cursos de aperfeiçoamento de que trata este artigo compreenderão, 
necessariamente, as seguintes atividades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevância jurídica; 



b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca examinadora. 

§ 2º Não poderá concorrer à promoção por merecimento quem tenha sofrido penalidade 
de advertência ou suspensão; no período de um ano imediatamente anterior à ocorrência da 
vaga, no caso de advertência; ou de dois anos, em caso de suspensão. 

§ 3º É obrigatória a promoção do Defensor Público que figurar por três vezes 
consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento, ressalvada a hipótese do § 2º. 

CAPÍTULO III 

Da Inamovibilidade e da Remoção 

Art. 79. Os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios são 
inamovíveis, salvo se apenados com remoção compulsória, na forma desta Lei Complementar. 

Art. 80. A remoção será feita a pedido ou por permuta, sempre entre membros da 
mesma categoria da carreira. 

Art. 81. A remoção compulsória somente será aplicada com prévio parecer do Conselho 
Superior, assegurada ampla defesa em processo administrativo disciplinar. 

Art. 82. A remoção a pedido farseá mediante requerimento ao Defensor Publico-Geral, 
nos quinze dias seguintes à publicação, no Diário Oficial, do aviso de existência da vaga. 

§ 1º Findo o prazo fixado no caput deste artigo e, havendo mais de um candidato à 
remoção, será removido o mais antigo na categoria e, ocorrendo empate, sucessivamente, o 
mais antigo na carreira, no serviço público da União, no serviço público em geral, o mais idoso 
e o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensoria Pública. 

§ 2º A remoção precederá o preenchimento de vaga por promoção. 

Art. 83. Quando por permuta, a remoção será concedida mediante requerimento dos 
interessados, atendida a conveniência do serviço. 

CAPÍTULO IV 

Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas dos Membros da Defensoria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios 

SEÇÃO I 

Da Remuneração 

Art. 84. À lei cabe fixar a remuneração dos cargos da carreira da Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios, observado o disposto no artigo 135 da Constituição Federal. 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º Além do vencimento, poderão ser outorgadas, nos termos da lei, as seguintes 
vantagens, dentre outras nela estabelecidas: 

§ 2o Os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios têm os 
direitos assegurados pela Lei no 8.112, de 1990, e nesta Lei Complementar.      (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 
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I - ajuda de custo para despesas de transporte e moradia; 

I - revogado; (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

II - (VETADO); 

III - saláriofamília; 

III - revogado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

IV - diárias; 

IV - revogado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

V - representação; 

V - revogado;      (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

VI - gratificação pela prestação de serviço especial; 

VI - revogado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

VII - (VETADO); 

VIII - gratificação pelo efetivo exercício em local de difícil acesso, assim definido pela lei 
de organização judiciária. 

VIII - revogado.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

SEÇÃO II 

Das Férias e do Afastamento 

Art. 85. Os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios terão 
direito a férias anuais de sessenta dias, individual ou coletivamente.      (Revogado pela Lei 
Complementar nº 98, de 1999). 

Parágrafo único. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias 
antes do início do respectivo período, facultada a conversão de um terço das mesmas em 
abono pecuniário, requerida com, pelo menos, sessenta dias de antecedência.       (Revogado 
pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

Art. 86. As férias dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios serão concedidas pelas chefias a que estiverem subordinados. 

Art. 87. O afastamento para estudo ou missão no interesse da Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios será autorizado pelo Defensor Publico-Geral. 

§ 1º O afastamento de que trata este artigo somente será concedido pelo Defensor 
Publico-Geral, após o estágio probatório e pelo prazo máximo de dois anos. 

§ 2º Quando o interesse público o exigir, o afastamento poderá ser interrompido a juízo 
do Defensor Publico-Geral. 

Art. 87-A.  É assegurado o direito de afastamento para exercício de mandato em 
entidade de classe de âmbito nacional e distrital, de maior representatividade, sem prejuízo dos 
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vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo.      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

§ 1º  O afastamento será concedido ao presidente da entidade de classe e terá duração 
igual à do mandato, devendo ser prorrogado no caso de reeleição.      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

§ 2º  O afastamento para exercício de mandato será contado como tempo de serviço 
para todos os efeitos legais.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO III 

Das Garantias e das Prerrogativas 

Art. 88. São garantias dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios: 

I - a independência funcional no desempenho de suas atribuições; 

II - a inamovibilidade; 

III - a irredutibilidade de vencimentos; 

IV - a estabilidade. 

Art. 89. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios: 

I - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contandoselhe 
em dobro todos os prazos; 

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, 
intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, 
contando-se-lhes em dobro todos os prazos;    (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 

II - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, caso em que a 
autoridade fará imediata comunicação ao Defensor Publico-Geral; 

III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de EstadoMaior, com direito a 
privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido em 
dependência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena; 

IV - usar vestes talares e as insígnias privativas da Defensoria Pública; 

V - (VETADO); 

VI - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as 
vedações legais; 

VII - comunicarse, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando estes 
se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis; 

VII – comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando 
esses se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em 
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estabelecimentos policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio 
agendamento;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

VIII - examinar, em qualquer repartição, autos de flagrante, inquérito e processos; 

VIII – examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagrante, inquéritos e 
processos, assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos;     (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

IX - manifestarse em autos administrativos ou judiciais por meio de cota; 

X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, 
vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências 
necessárias ao exercício de suas atribuições; 

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de 
mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais; 

XII - deixar de patrocinar ação, quando ela for manifestamente incabível ou 
inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao Defensor 
Publico-Geral, com as razões de seu proceder; 

XIII - ter o mesmo tratamento reservado aos Magistrados e demais titulares dos cargos 
das funções essenciais à justiça; 

XIV - ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou procedimento, em dia, hora 
e local previamente ajustados com a autoridade competente; 

XV - (VETADO). 

XVI – ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público, bem como a locais que 
guardem pertinência com suas atribuições.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação policial, houver indício de prática de 
infração penal por membro da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, a 
autoridade policial, civil ou militar, comunicará imediatamente o fato ao Defensor Publico-Geral, 
que designará membro da Defensoria Pública para acompanhar a apuração. 

CAPÍTULO V 

Dos Deveres, das Proibições, dos Impedimentos e da Responsabilidade Funcional 

SEÇÃO I 

Dos Deveres 

Art. 90. São deveres dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios: 

I - residir na localidade onde exercem suas funções; 

II - desempenhar, com zelo e presteza, os serviços a seu cargo; 

III - representar ao Defensor Publico-Geral sobre as irregularidades de que tiver ciência 
em razão do cargo; 
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IV - prestar informações aos órgãos de administração superior da Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios, quando solicitadas; 

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando for obrigatória a 
sua presença; 

VI - declararse suspeito, ou impedido, nos termos da lei; 

VII - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou Tribunal e promover 
revisão criminal, sempre que encontrar fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos, 
remetendo cópia à Corregedoria-Geral. 

SEÇÃO II 

Das Proibições 

Art. 91. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da 
Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios é vedado: 

I - exercer a advocacia fora das atribuições institucionais; 

II - requerer, advogar, ou praticar em Juízo ou fora dele, atos que de qualquer forma 
colidam com as funções inerentes ao seu cargo, ou com os preceitos éticos de sua profissão; 

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou 
custas processuais, em razão de suas atribuições; 

IV - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou 
acionista; 

V - exercer atividade políticopartidária, enquanto atuar junto à Justiça Eleitoral. 

SEÇÃO III 

Dos Impedimentos 

Art. 92. Ao membro da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios é defeso 
exercer suas funções em processo ou procedimento: 

I - em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado; 

II - em que haja atuado como representante da parte, perito, Juiz, membro do Ministério 
Público, Autoridade Policial, Escrivão de Polícia, Auxiliar de Justiça ou prestado depoimento 
como testemunha; 

III - em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente consangüíneo ou afim em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 

IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das pessoas mencionadas no 
inciso anterior; 

V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso III funcione ou haja funcionado 
como Magistrado, membro do Ministério Público, Autoridade Policial, Escrivão de Polícia ou 
Auxiliar de Justiça; 



VI - em que houver dado à parte contrária parecer verbal ou escrito sobre o objeto da 
demanda; 

VII - em outras hipóteses previstas em lei. 

Art. 93. Os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios não 
podem participar de comissão, banca de concurso, ou de qualquer decisão, quando o 
julgamento ou votação disser respeito a seu cônjuge ou companheiro, ou parente 
consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

SEÇÃO IV 

Da Responsabilidade Funcional 

Art. 94. A atividade funcional dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e 
dos Territórios está sujeita a: 

I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, 
para verificar a regularidade e eficiência dos serviços; 

II - correição extraordinária, realizada pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, de 
ofício ou por determinação do Defensor Publico-Geral. 

§ 1º Cabe ao Corregedor-Geral, concluída a correição, apresentar ao Defensor Publico-
Geral relatório dos fatos apurados e das providências a serem adotadas. 

§ 2º Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-Geral sobre os abusos, erros ou 
omissões dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 95. Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas em lei, a violação 
dos deveres funcionais e vedações contidas nesta Lei Complementar, bem como a prática de 
crime contra a Administração Pública ou ato de improbidade administrativa. 

§ 1º Os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios são 
passíveis das seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão por até noventa dias; 

III - remoção compulsória; 

IV - demissão; 

V - cassação da aposentadoria. 

§ 2º A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação aos deveres e das 
proibições funcionais, quando o fato não justificar a imposição de pena mais grave. 

§ 3º A suspensão será aplicada em caso de reincidência em falta punida com 
advertência ou quando a infração dos deveres e das proibições funcionais, pela sua gravidade, 
justificar a sua imposição. 

§ 4º A remoção compulsória será aplicada sempre que a falta praticada, pela sua 
gravidade e repercussão, tornar incompatível a permanência do faltoso no órgão de atuação de 
sua lotação. 



§ 5º A pena de demissão será aplicável nas hipóteses previstas em lei, e no caso de 
reincidência em falta punida com suspensão ou remoção compulsória. 

§ 6º As penas de demissão e cassação da aposentadoria serão aplicadas pelo 
Presidente da República e as demais pelo Defensor Publico-Geral, garantida sempre ampla 
defesa, sendo obrigatório o inquérito administrativo nos casos de aplicação de remoção 
compulsória, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. 

§ 7º Prescrevem em dois anos, a contar da data em que foram cometidas, as faltas 
puníveis com advertência, suspensão e remoção compulsória, aplicandose, quanto às demais, 
os prazos previstos em lei. 

Art. 96. A qualquer tempo poderá ser requerida revisão do processo disciplinar, quando 
se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de provar a inocência do apenado ou de 
justificar a imposição de pena mais branda. 

§ 1º Poderá requerer a instauração de processo revisional o próprio interessado ou, se 
falecido ou interdito, o seu cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. 

§ 2º Se for procedente a revisão, será tornado sem efeito o ato punitivo ou aplicada a 
penalidade adequada, restabelecendose os direito atingidos pela punição, na sua plenitude. 

TÍTULO IV 

Das Normas Gerais para a Organização da Defensoria Pública dos Estados 

CAPÍTULO I 

Da Organização 

Art. 97. A Defensoria Pública dos Estados organizarseá de acordo com as normas gerais 
estabelecidas nesta Lei Complementar. 

Art. 97-A.  À Defensoria Pública do Estado é assegurada autonomia funcional, 
administrativa e iniciativa para elaboração de sua proposta orçamentária, dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, cabendo-lhe, especialmente:     (Incluído pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

I – abrir concurso público e prover os cargos de suas Carreiras e dos serviços 
auxiliares;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

II – organizar os serviços auxiliares;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

III – praticar atos próprios de gestão;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

IV – compor os seus órgãos de administração superior e de atuação;     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

V – elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes 
demonstrativos;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

VI – praticar atos e decidir sobre situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e 
inativo da Carreira, e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios;     (Incluído 
pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 
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VII – exercer outras competências decorrentes de sua autonomia.     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 97-B.  A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta orçamentária 
atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na lei de diretrizes 
orçamentárias, encaminhando-a ao Chefe do Poder Executivo para consolidação e 
encaminhamento ao Poder Legislativo.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 1º  Se a Defensoria Pública do Estado 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 caput.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 2º  Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo 
com os limites estipulados no caput, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários 
para fim de consolidação da proposta orçamentária anual.      (Incluído pela Lei Complementar 
nº 132, de 2009). 

§ 3º  Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 
despesas que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se 
previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou 
especiais.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 4º  Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues, até o dia 20 
(vinte) de cada mês, na forma do art. 168 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

§ 5º  As decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em sua autonomia 
funcional e administrativa, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e 
executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do 
Tribunal de Contas.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 6º  A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
Defensoria Pública do Estado, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de dotações e 
recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo, mediante 
controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido em lei.    (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 98. A Defensoria Pública dos Estados compreende: 

I - órgãos de administração superior: 

a) a Defensoria Pública-Geral do Estado; 

b) a Subdefensoria Pública-Geral do Estado; 

c) o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado; 

d) a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado; 

II - órgãos de atuação: 

a) as Defensorias Públicas do Estado; 

b) os Núcleos da Defensoria Pública do Estado; 
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III - órgãos de execução: 

a) os Defensores Públicos do Estado. 

IV – órgão auxiliar: Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado.      (Incluído pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO I 

Do Defensor Publico-Geral e do Subdefensor Publico-Geral do Estado 

Art. 99. A Defensoria Pública do Estado tem por chefe o Defensor Publico-Geral, 
nomeado pelo Governador do Estado, dentre integrantes da carreira maiores de trinta e cinco 
anos, na forma disciplinada pela legislação estadual. 

Art. 99.  A Defensoria Pública do Estado tem por chefe o Defensor Público-Geral, 
nomeado pelo Governador do Estado, dentre membros estáveis da Carreira e maiores de 35 
(trinta e cinco) anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal 
e obrigatório de seus membros, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 
recondução. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 1º O Defensor Publico-Geral será substituído em suas faltas, licenças, férias e 
impedimentos pelo Subdefensor Publico-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, dentre 
os integrantes da carreira, na forma da legislação estadual. 

§ 1º  O Defensor Público-Geral será substituído em suas faltas, licenças, férias e 
impedimentos pelo Subdefensor Público-Geral, por ele nomeado dentre integrantes estáveis da 
Carreira, na forma da legislação estadual.    (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

§ 2º Os Estados, segundo suas necessidades, poderão ter mais de um Subdefensor 
Publico-Geral. 

§ 3º  O Conselho Superior editará as normas regulamentando a eleição para a escolha 
do Defensor Público-Geral.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 4º  Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Defensor Público-
Geral nos 15 (quinze) dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido 
automaticamente no cargo o Defensor Público mais votado para exercício do 
mandato. (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 100. Ao Defensor Publico-Geral do Estado compete dirigir a Defensoria Pública do 
Estado, superintender e coordenar suas atividades, orientando sua atuação, e representandoa 
judicial e extrajudicialmente. 

Art. 101. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado é composto pelo 
Defensor Publico-Geral, pelo Subdefensor Publico-Geral e pelo Corregedor-Geral, como 
membros natos, e por representantes da categoria mais elevada da carreira, em número e 
forma a serem fixados em lei estadual. 

Parágrafo único. O Conselho Superior será presidido pelo Defensor Publico-Geral. 

Art. 101.  A composição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado deve 
incluir obrigatoriamente o Defensor Público-Geral, o Subdefensor Público-Geral, o Corregedor-
Geral e o Ouvidor-Geral, como membros natos, e, em sua maioria, representantes estáveis da 
Carreira, eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e secreto de seus membros, em 
número e forma a serem fixados em lei estadual. (Redação dada pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 
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§ 1º  O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, que terá voto de 
qualidade, exceto em matéria disciplinar. (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 2º  As eleições serão realizadas em conformidade com as instruções baixadas pelo 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado.     (Incluído pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 

§ 3º  Os membros do Conselho Superior são eleitos para mandato de 2 (dois) anos, 
permitida uma reeleição.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 4º  São elegíveis os membros estáveis da Defensoria Pública que não estejam 
afastados da Carreira.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 5º  O presidente da entidade de classe de maior representatividade dos membros da 
Defensoria Pública do Estado terá assento e voz nas reuniões do Conselho 
Superior.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 102. Ao Conselho Superior compete exercer as atividades consultivas, normativas e 
decisórias a serem previstas na lei estadual. 

§ 1º  Caberá ao Conselho Superior decidir sobre a fixação ou a alteração de atribuições 
dos órgãos de atuação da Defensoria Pública e, em grau de recurso, sobre matéria disciplinar 
e os conflitos de atribuições entre membros da Defensoria Pública, sem prejuízo de outras 
atribuições.    (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 2º  Caberá ao Conselho Superior aprovar o plano de atuação da Defensoria Pública do 
Estado, cujo projeto será precedido de ampla divulgação.     (Incluído pela Lei Complementar nº 
132, de 2009). 

§ 3º  As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas, e suas sessões 
deverão ser públicas, salvo nas hipóteses legais de sigilo, e realizadas, no mínimo, 
bimestralmente, podendo ser convocada por qualquer conselheiro, caso não realizada dentro 
desse prazo.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO III 

Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado 

Art. 103. A Corregedoria-Geral é órgão de fiscalização da atividade funcional e da 
conduta dos membros e dos servidores da Instituição. 

Art. 104. A Corregedoria-Geral é exercida pelo Corregedor-Geral, indicado dentre os 
integrantes da classe mais elevada da carreira em lista sêxtupla formada pelo Conselho 
Superior, e nomeado pelo Governador do Estado, para mandato de dois anos. 

Art. 104.  A Corregedoria-Geral é exercida pelo Corregedor-Geral indicado dentre os 
integrantes da classe mais elevada da Carreira, em lista tríplice formada pelo Conselho 
Superior, e nomeado pelo Defensor Público-Geral para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 
(uma) recondução. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 1º O Corregedor-Geral poderá ser destituído por proposta do Defensor Publico-Geral, 
pelo voto de dois terços do Conselho Superior, antes do término do mandato.      (Renumerado 
pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 2º  A lei estadual poderá criar um ou mais cargos de Subcorregedor, fixando as 
atribuições e especificando a forma de designação.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 
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Art. 105. À Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado compete: 

I - realizar correições e inspeções funcionais; 

II - sugerir ao Defensor Publico-Geral o afastamento de Defensor Público que esteja 
sendo submetido a correição, sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando 
cabível; 

III - propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior a suspensão do estágio 
probatório de membro da Defensoria Pública do Estado; 

IV - apresentar ao Defensor Publico-Geral, em janeiro de cada ano, relatório das 
atividades desenvolvidas no ano anterior; 

V - receber e processar as representações contra os membros da Defensoria Pública do 
Estado, encaminhadoas, com parecer, ao Conselho Superior; 

VI - propor a instauração de processo disciplinar contra membros da Defensoria Pública 
do Estado e seus servidores; 

VII - acompanhar o estágio probatório dos membros da Defensoria Pública do Estado; 

VIII - propor a exoneração de membros da Defensoria Pública do Estado que não 
cumprirem as condições do estágio probatório. 

IX – baixar normas, no limite de suas atribuições, visando à regularidade e ao 
aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, resguardada a independência funcional 
de seus membros;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

X – manter atualizados os assentamentos funcionais e os dados estatísticos de atuação 
dos membros da Defensoria Pública, para efeito de aferição de merecimento;    (Incluído pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

XI – expedir recomendações aos membros da Defensoria Pública sobre matéria afeta à 
competência da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública;    (Incluído pela Lei Complementar 
nº 132, de 2009). 

XII – desempenhar outras atribuições previstas em lei ou no regulamento interno da 
Defensoria Pública.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Seção III-A 
(Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado  

Art. 105-A.  A Ouvidoria-Geral é órgão auxiliar da Defensoria Pública do Estado, de 
promoção da qualidade dos serviços prestados pela Instituição.     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

Parágrafo único.  A Ouvidoria-Geral contará com servidores da Defensoria Pública do 
Estado e com a estrutura definida pelo Conselho Superior após proposta do Ouvidor-
Geral.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 105-B.  O Ouvidor-Geral será escolhido pelo Conselho Superior, dentre cidadãos de 
reputação ilibada, não integrante da Carreira, indicados em lista tríplice formada pela 
sociedade civil, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.     (Incluído pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 
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§ 1º  O Conselho Superior editará normas regulamentando a forma de elaboração da 
lista tríplice.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 2º  O Ouvidor-Geral será nomeado pelo Defensor Público-Geral do Estado.     (Incluído 
pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 3º  O cargo de Ouvidor-Geral será exercido em regime de dedicação 
exclusiva.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 105-C.  À Ouvidoria-Geral compete:     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

I – receber e encaminhar ao Corregedor-Geral representação contra membros e 
servidores da Defensoria Pública do Estado, assegurada a defesa preliminar;     (Incluído pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

II – propor aos órgãos de administração superior da Defensoria Pública do Estado 
medidas e ações que visem à consecução dos princípios institucionais e ao aperfeiçoamento 
dos serviços prestados;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

III – elaborar e divulgar relatório semestral de suas atividades, que conterá também as 
medidas propostas aos órgãos competentes e a descrição dos resultados obtidos;     (Incluído 
pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

IV – participar, com direito a voz, do Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

V – promover atividades de intercâmbio com a sociedade civil;     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

VI – estabelecer meios de comunicação direta entre a Defensoria Pública e a sociedade, 
para receber sugestões e reclamações, adotando as providências pertinentes e informando o 
resultado aos interessados;    (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009) 

VII – contribuir para a disseminação das formas de participação popular no 
acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços realizados pela Defensoria 
Pública;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009) 

VIII – manter contato permanente com os vários órgãos da Defensoria Pública do 
Estado, estimulando-os a atuar em permanente sintonia com os direitos dos 
usuários;     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

IX – coordenar a realização de pesquisas periódicas e produzir estatísticas referentes ao 
índice de satisfação dos usuários, divulgando os resultados.     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

Parágrafo único.  As representações podem ser apresentadas por qualquer pessoa, 
inclusive pelos próprios membros e servidores da Defensoria Pública do Estado, entidade ou 
órgão público.     (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO IV 

Da Defensoria Pública do Estado 

Art. 106. A Defensoria Pública do Estado prestará assistência jurídica aos necessitados, 
em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Estado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm#art10


Parágrafo único. À Defensoria Pública do Estado caberá interpor recursos aos Tribunais 
Superiores, quando cabíveis. 

Art. 106-A.  A organização da Defensoria Pública do Estado deve primar pela 
descentralização, e sua atuação deve incluir atendimento interdisciplinar, bem como a tutela 
dos interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos.     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO V 

Dos Núcleos da Defensoria Pública do Estado 

Art. 107. A Defensoria Pública do Estado poderá atuar através de núcleos. 

Art. 107.  A Defensoria Pública do Estado poderá atuar por intermédio de núcleos ou 
núcleos especializados, dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com maiores índices de 
exclusão social e adensamento populacional.     (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 

SEÇÃO VI 

Dos Defensores Públicos dos Estados 

Art. 108. Aos Defensores Públicos do Estado incumbe, dentre outras atribuições 
estabelecidas pela lei estadual, o desempenho da função de orientação e defesa dos 
necessitados, no âmbito judicial, extrajudicial e administrativo do respectivo Estado. 

Art. 108.  Aos membros da Defensoria Pública do Estado incumbe, sem prejuízo de 
outras atribuições estabelecidas pelas Constituições Federal e Estadual, pela Lei Orgânica e 
por demais diplomas legais, a orientação jurídica e a defesa dos seus assistidos, no âmbito 
judicial, extrajudicial e administrativo.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

Parágrafo único.  São, ainda, atribuições dos Defensores Públicos Estaduais:     
 (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

I – atender às partes e aos interessados;      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

II – participar, com direito a voz e voto, dos Conselhos Penitenciários;      (Incluído pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

III – certificar a autenticidade de cópias de documentos necessários à instrução de 
processo administrativo ou judicial, à vista da apresentação dos originais;     (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

IV – atuar nos estabelecimentos prisionais, policiais, de internação e naqueles 
reservados a adolescentes, visando ao atendimento jurídico permanente dos presos 
provisórios, sentenciados, internados e adolescentes, competindo à administração estadual 
reservar instalações seguras e adequadas aos seus trabalhos, franquear acesso a todas as 
dependências do estabelecimento independentemente de prévio agendamento, fornecer apoio 
administrativo, prestar todas as informações solicitadas e assegurar o acesso à documentação 
dos assistidos, aos quais não poderá, sob fundamento algum, negar o direito de entrevista com 
os membros da Defensoria Pública do Estado.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 

SEÇÃO VII 
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Dos Órgãos Auxiliares 

Art. 109. Cabe à lei estadual disciplinar os órgãos e serviços auxiliares de apoio 
administrativo, organizandoo em quadro próprio, com cargos que atendam às peculiaridades e 
às necessidades da administração e das atividades funcionais da Instituição. 

CAPÍTULO II 

Da Carreira 

Art. 110. A Defensoria Pública do Estado é integrada pela carreira de Defensor Público 
do Estado, composta das categorias de cargos efetivos necessárias ao cumprimento das suas 
funções institucionais, na forma a ser estabelecida na legislação estadual. 

Art. 111. O Defensor Público do Estado atuará, na forma do que dispuser a legislação 
estadual, junto a todos os Juízos de 1º grau de jurisdição, núcleos, órgãos judiciários de 2º 
grau de jurisdição, instâncias administrativas e Tribunais Superiores (art. 22, parágrafo único). 

SEÇÃO I 

Do Ingresso na Carreira 

Art. 112. O ingresso nos cargos iniciais da carreira farseá mediante aprovação prévia em 
concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 1º Do regulamento do concurso constarão os programas das disciplinas sobre as quais 
versarão as provas, bem como outras disposições pertinentes à sua organização e realização. 

§ 2º O edital de abertura de inscrições no concurso indicará, obrigatoriamente, o número 
de cargos vagos na categoria inicial da carreira. 

Art. 112-A.  Aos aprovados no concurso deverá ser ministrado curso oficial de 
preparação à Carreira, objetivando o treinamento específico para o desempenho das funções 
técnico-jurídicas e noções de outras disciplinas necessárias à consecução dos princípios 
institucionais da Defensoria Pública.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO II 

Da Nomeação e da Escolha das Vagas 

Art. 113. O candidato aprovado no concurso público para ingresso na carreira da 
Defensoria Pública do Estado será nomeado pelo Governador do Estado para cargo inicial da 
carreira, respeitada a ordem de classificação e o número de vagas existentes. 

Art. 114. O candidato aprovado poderá renunciar à nomeação correspondente à sua 
classificação, antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, caso em que, optando 
o renunciante, será deslocado para o último lugar da lista de classificados. 

SEÇÃO III 

Da Promoção 

Art. 115. A promoção consiste no acesso imediato dos membros efetivos da Defensoria 
Pública do Estado de uma categoria para outra da carreira. 
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Art. 116. As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Publico-Geral do Estado, 
obedecidos, alternadamente, os critérios de antigüidade e merecimento. 

§ 1º É facultada a recusa à promoção, sem prejuízo do critério do preenchimento da 
vaga recusada. 

§ 2º A antigüidade será apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo 
exercício na mesma. 

§ 3º A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, elaborada 
pelo Conselho Superior, em sessão secreta, com ocupantes do primeiro terço da lista de 
antigüidade. 

§ 4º Os membros da Defensoria Pública do Estado somente poderão ser promovidos 
após dois anos de efetivo exercício na categoria, dispensado o interstício se não houver quem 
preencha tal requisito, ou se quem o preencher recusar a promoção. 

§ 5º É obrigatória a promoção do Defensor Público que figurar por três vezes 
consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento, ressalvada a hipótese do art. 117, § 
2º. 

Art. 117. O Conselho Superior fixará os critérios de ordem objetiva para a aferição de 
merecimento dos membros da Instituição, considerandose, entre outros, a eficiência e a 
presteza demonstradas no desempenho da função e a aprovação em cursos de 
aperfeiçoamento, de natureza jurídica, promovidos pela Instituição, ou por estabelecimentos de 
ensino superior, oficialmente reconhecidos. 

§ 1º Os cursos de aperfeiçoamento de que trata este artigo compreenderão, 
necessariamente, as seguintes atividades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevância jurídica; 

b) defesa oral do trabalho que tenha sido aceito por banca examinadora. 

§ 2º A lei estadual estabelecerá os prazos durante os quais estará impedido de concorrer 
à promoção por merecimento o membro da instituição que tiver sofrido imposição de 
penalidade em processo administrativo disciplinar. 

CAPÍTULO III 

Da Inamovibilidade e da Remoção 

Art. 118. Os membros da Defensoria Pública do Estado são inamovíveis, salvo se 
apenados com remoção compulsória, na forma da lei estadual. 

Art. 119. A remoção será feita a pedido ou por permuta, sempre entre membros da 
mesma categoria da carreira. 

Art. 120. A remoção compulsória somente será aplicada com prévio parecer do Conselho 
Superior, assegurada ampla defesa em processo administrativo disciplinar. 

Art. 121. A remoção a pedido farseá mediante requerimento ao Defensor Publico-Geral, 
nos quinze dias seguintes à publicação, no Diário Oficial, do aviso de existência de vaga. 

Parágrafo único. Findo o prazo fixado neste artigo e, havendo mais de um candidato à 
remoção, será removido o mais antigo na categoria e, ocorrendo empate, sucessivamente, o 



mais antigo na carreira, no serviço público do Estado, no serviço público em geral, o mais idoso 
e o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensoria Pública. 

Art. 122. A remoção precederá o preenchimento da vaga por merecimento. 

Art. 123. Quando por permuta, a remoção será concedida mediante requerimento dos 
interessados, na forma disciplinada pela legislação estadual. 

Art. 123.  Quando por permuta, a remoção será concedida mediante requerimento dos 
interessados, respeitada a antiguidade dos demais, na forma da lei estadual.      (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009) 

Parágrafo único.  O Defensor Público-Geral dará ampla divulgação aos pedidos de 
permuta.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

CAPÍTULO IV 

Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas dos Membros da Defensoria Pública dos 
Estados 

SEÇÃO I 

Da Remuneração 

Art. 124. À lei estadual cabe fixar a remuneração dos cargos da carreira do respectivo 
Estado, observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal. 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º Além do vencimento, poderão ser outorgadas, nos termos da lei, as seguintes 
vantagens, dentre outras nela estabelecidas: 

§ 2o Os membros das Defensorias Públicas dos Estados têm os direitos assegurados 
pela legislação da respectiva unidade da Federação e nesta Lei Complementar.     (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

I - ajuda de custo para despesas de transporte e mudança; 

I - revogado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

II - (VETADO). 

III - saláriofamília; 

III - revogado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

IV - diárias; 

IV - revogado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

V - representação; 

V - revogado;     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

VI - gratificação pela prestação de serviço especial; 
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VI - revogado;      (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

VII - (VETADO); 

VIII - gratificação pelo efetivo exercício em Comarca de difícil acesso, assim definido 
pela lei de organização judiciária. 

VIII - revogado.     (Redação dada pela Lei Complementar nº 98, de 1999). 

SEÇÃO II 

Das Férias e do Afastamento 

Art. 125. As férias dos membros da Defensoria Pública do Estado serão concedidas de 
acordo com a lei estadual. 

Art. 126. O afastamento para estudo ou missão, no interesse da Defensoria Pública do 
Estado, será autorizado pelo Defensor Publico-Geral. 

§ 1º O afastamento de que trata este artigo somente será concedido pelo Defensor 
Publico-Geral, após estágio probatório e pelo prazo máximo de dois anos. 

§ 2º Quando o interesse público o exigir, o afastamento poderá ser interrompido a juízo 
do Defensor Publico-Geral. 

Art. 126-A.  É assegurado o direito de afastamento para exercício de mandato em 
entidade de classe de âmbito estadual ou nacional, de maior representatividade, sem prejuízo 
dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo.       (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

§ 1º  O afastamento será concedido ao presidente da entidade de classe e terá duração 
igual à do mandato, devendo ser prorrogado no caso de reeleição.      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 

§ 2º  O afastamento para exercício de mandato será contado como tempo de serviço 
para todos os efeitos legais.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

§ 3º  Lei estadual poderá estender o afastamento a outros membros da diretoria eleita da 
entidade.      (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

SEÇÃO III 

Das Garantias e das Prerrogativas 

Art. 127. São garantias dos membros da Defensoria Pública do Estado, sem prejuízo de 
outras que a lei estadual estabelecer: 

I - a independência funcional no desempenho de suas atribuições; 

II - a inamovibilidade; 

III - a irredutibilidade de vencimentos; 

IV - a estabilidade. 
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Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras 
que a lei local estabelecer: 

I - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contandoselhe 
em dobro todos os prazos; 

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, 
intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, 
contando-se-lhes em dobro todos os prazos;      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 

II - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, caso em que a 
autoridade fará imediata comunicação ao Defensor Publico-Geral; 

III - ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de EstadoMaior, com direito a 
privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido em 
dependência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena; 

IV - usar vestes talares e as insígnias privativas da Defensoria Pública; 

V - (VETADO); 

VI - comunicarse, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando estes 
se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis; 

VI – comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando estes 
se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em 
estabelecimentos policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio 
agendamento;       (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

VII - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as 
vedações legais; 

VIII - examinar, em qualquer repartição, autos de flagrante, inquérito e processos; 

VIII – examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e 
processos, assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos;      (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

IX - manifestarse em autos administrativos ou judiciais por meio de cota; 

X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, 
vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências 
necessárias ao exercício de suas atribuições; 

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de 
mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais; 

XII - deixar de patrocinar ação, quando ela for manifestamente incabível ou 
inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao Defensor 
Publico-Geral, com as razões de seu proceder; 

XIII - ter o mesmo tratamento reservado aos Magistrados e demais titulares dos cargos 
das funções essenciais à justiça; 

XIV - ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou procedimento, em dia, hora 
e local previamente ajustados com a autoridade competente; 
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XV - (VETADO); 

XVI - (VETADO). 

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação policial, houver indício de prática de 
infração penal por membro da Defensoria Pública do Estado, a autoridade policial, civil ou 
militar, comunicará imediatamente o fato ao Defensor Publico-Geral, que designará membro da 
Defensoria Pública para acompanhar a apuração. 

CAPÍTULO V 

Dos Deveres, das Proibições, dos Impedimentos e da Responsabilidade Funcional 

SEÇÃO I 

Dos Deveres 

Art. 129. São deveres dos membros da Defensoria Pública dos Estados: 

I - residir na localidade onde exercem suas funções, na forma do que dispuser a lei 
estadual; 

II - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os 
que, na forma da lei, lhes sejam atribuídos pelo Defensor Publico-Geral; 

III - representar ao Defensor Publico-Geral sobre as irregularidades de que tiver ciência, 
em razão do cargo; 

IV - prestar informações aos órgãos de administração superior da Defensoria Pública do 
Estado, quando solicitadas; 

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando for obrigatória a 
sua presença; 

VI - declararse suspeito ou impedido, nos termos da lei; 

VII - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou Tribunal e promover 
revisão criminal, sempre que encontrar fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos, 
remetendo cópia à Corregedoria-Geral. 

SEÇÃO II 

Das Proibições 

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros 
da Defensoria Pública dos Estados é vedado: 

I - exercer a advocacia fora das atribuições institucionais; 

II - requerer, advogar, ou praticar em Juízo ou fora dele, atos que de qualquer forma 
colidam com as funções inerentes ao seu cargo, ou com os preceitos éticos de sua profissão; 

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou 
custas processuais, em razão de suas atribuições; 
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IV - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou 
acionista; 

V - exercer atividade políticopartidária, enquanto atuar junto à Justiça Eleitoral. 

SEÇÃO III 

Dos Impedimentos 

Art. 131. É defeso ao membro da Defensoria Pública do Estado exercer suas funções em 
processo ou procedimento: 

I - em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado; 

II - em que haja atuado como representante da parte, perito, Juiz, membro do Ministério 
Público, Autoridade Policial, Escrivão de Polícia, Auxiliar de Justiça ou prestado depoimento 
como testemunha; 

III - em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente consangüíneo ou afim em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 

IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das pessoas mencionadas no 
inciso anterior; 

V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso III funcione ou haja funcionado 
como Magistrado, membro do Ministério Público, Autoridade Policial, Escrivão de Polícia ou 
Auxiliar de Justiça; 

VI - em que houver dado à parte contrária parecer verbal ou escrito sobre o objeto da 
demanda; 

VII - em outras hipóteses previstas em lei. 

Art. 132. Os membros da Defensoria Pública do Estado não podem participar de 
comissão, banca de concurso, ou de qualquer decisão, quando o julgamento ou votação disser 
respeito a seu cônjuge ou companheiro, ou parente consangüíneo ou afim em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau. 

SEÇÃO IV 

Da Responsabilidade Funcional 

Art. 133. A atividade funcional dos membros da Defensoria Pública dos Estados está 
sujeita a: 

I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, 
para verificar a regularidade e eficiência dos serviços; 

II - correição extraordinária, realizada pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares, para 
verificar a regularidade e eficiência dos serviços. 

§ 1º Cabe ao Corregedor-Geral, concluída a correição, apresentar ao Defensor Publico-
Geral relatório dos fatos apurados e das providências a serem adotadas. 

§ 2º Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-Geral sobre os abusos, erros ou 
omissões dos membros da Defensoria Pública dos Estados. 



Art. 134. A lei estadual estabelecerá as infrações disciplinares, com as respectivas 
sanções, procedimentos cabíveis e prazos prescricionais. 

§ 1º A lei estadual preverá a pena de remoção compulsória nas hipóteses que 
estabelecer, e sempre que a falta praticada, pela sua gravidade e repercussão, tornar 
incompatível a permanência do faltoso no órgão de atuação de sua lotação. 

§ 2º Caberá ao Defensor Publico-Geral aplicar as penalidades previstas em lei, exceto 
no caso de demissão e cassação de aposentadoria, em que será competente para aplicálas o 
Governador do Estado. 

§ 3º Nenhuma penalidade será aplicada sem que se garanta ampla defesa, sendo 
obrigatório o inquérito administrativo nos casos de aplicação de remoção compulsória. 

Art. 135. A lei estadual preverá a revisão disciplinar, estabelecendo as hipóteses de 
cabimento e as pessoas habilitadas a requerêla. 

Parágrafo único. Procedente a revisão, será tornado sem efeito o ato punitivo ou 
aplicada a penalidade adequada, restabelecendose os direitos atingidos pela punição, na sua 
plenitude. 

TÍTULO V 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 136. Os Defensores Públicos da União, do Distrito Federal e dos Territórios estão 
sujeitos ao regime jurídico especial desta Lei Complementar e gozam de independência no 
exercício de suas funções, aplicandoselhes, subsidiariamente, o instituído pela Lei nº 8.112, de 
11 de junho de 1990. 

Art. 136.  Os Defensores Públicos Federais, bem como os do Distrito Federal, estão 
sujeitos ao regime jurídico desta Lei Complementar e gozam de independência no exercício de 
suas funções, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, o instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990.       (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 137. Aos Defensores Públicos investidos na função até a data da instalação da 
Assembléia Nacional Constituinte é assegurado o direito de opção pela carreira, garantida a 
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições constitucionais. 

Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 138. Os atuais cargos de Advogado de Ofício e de Advogado de Ofício Substituto da 
Justiça Militar e de Advogado de Ofício da Procuradoria Especial da Marinha, cujos ocupantes 
tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e optem pela 
carreira, são transformados em cargos de Defensor Público da União. 

§ 1º Os cargos a que se refere este artigo passam a integrar o Quadro Permanente da 
Defensoria Pública da União, nos seguintes termos: 

I - os cargos de Advogado de Ofício Substituto da Justiça Militar passam a denominarse 
Defensor Público da União de 1ª Categoria; 

II - os cargos de Advogado de Ofício da Justiça Militar passam a denominarse Defensor 
Público da União de Categoria Especial; 

III - os cargos de Advogado de Ofício da Procuradoria Especial da Marinha passam a 
denominarse Defensor Público da União de 1ª Categoria. 
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§ 2º Os cargos de Defensor Público cujos ocupantes optarem pela carreira são 
transformados em cargos integrantes do Quadro Permanente da Defensoria Pública da União, 
respeitadas as diferenças existentes entre eles, de conformidade com o disposto na Lei nº 
7.384, de 18 de outubro de 1985, que reestruturou em carreira a Defensoria de Ofício da 
Justiça Militar Federal. 

§ 3º São estendidos aos inativos os benefícios e vantagens decorrentes da 
transformação dos cargos previstos nesta Lei Complementar, nos termos da Constituição 
Federal, art. 40, § 4º. 

§ 4º O disposto neste artigo somente surtirá efeitos financeiros a partir da vigência da lei 
a que se refere o parágrafo único do art. 146, observada a existência de prévia dotação 
orçamentária. 

Art. 139. É assegurado aos ocupantes de cargos efetivos de assistente jurídico, lotados 
no Centro de Assistência Judiciária da ProcuradoriaGeral do Distrito Federal, o ingresso, 
mediante opção, na carreira de Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios. 

Parágrafo único. Serão estendidos aos inativos em situação idêntica os benefícios e 
vantagens previstos nesta Lei Complementar. 

Art. 140. Os concursos públicos para preenchimento dos cargos transformados em 
cargos do Quadro Permanente da Defensoria Pública da União, cujo prazo de validade não se 
tenha expirado, habilitam os aprovados, obedecida a ordem de classificação, a preenchimento 
das vagas existentes no Quadro Permanente da Defensoria Pública da União. 

Art. 141. As leis estaduais estenderão os benefícios e vantagens decorrentes da 
aplicação do art. 137 desta Lei Complementar aos inativos aposentados como titulares dos 
cargos transformados em cargos do Quadro de Carreira de Defensor Público. 

Art. 142. Os Estados adaptarão a organização de suas Defensorias Públicas aos 
preceitos desta Lei Complementar, no prazo de cento e oitenta dias. 

Art. 143. À Comissão de Concurso incumbe realizar a seleção dos candidatos ao 
ingresso na Carreira da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 144. Cabe à lei dispor sobre os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo, 
que serão organizados em quadro próprio, composto de cargos que atendam às peculiaridades 
e às necessidades da administração e das atividades funcionais da instituição. 

Art. 145. As Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e dos Territórios e dos 
Estados adotarão providências no sentido de selecionar, como estagiários, os acadêmicos de 
Direito que, comprovadamente, estejam matriculados nos quatro últimos semestres de cursos 
mantidos por estabelecimentos de ensino oficialmente reconhecidos. 

§ 1º Os estagiários serão designados pelo Defensor Publico-Geral, pelo período de um 
ano, podendo este prazo ser prorrogado por igual período. 

§ 2º Os estagiários poderão ser dispensados do estágio, antes de decorrido o prazo de 
sua duração, nas seguintes hipóteses: 

a) a pedido; 

b) por prática de ato que justifique seu desligamento. 

§ 3º O tempo de estágio será considerado serviço público relevante e como prática 
forense. 
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Art. 146. Os preceitos desta Lei Complementar aplicamse imediatamente aos membros 
da Defensoria de Ofício da Justiça Militar, que continuarão subordinados, administrativamente, 
ao Superior Tribunal Militar, até a nomeação e posse do Defensor Publico-Geral da União. 

Parágrafo único. Após a aprovação das dotações orçamentárias necessárias para fazer 
face às despesas decorrentes desta Lei Complementar, o Poder Executivo enviará projeto de 
lei dimensionando o Quadro Permanente dos agentes das Defensorias Públicas da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios, e de seu pessoal de apoio. 

Art. 147. Ficam criados os cargos, de natureza especial, de Defensor Publico-Geral e de 
Subdefensor Publico-Geral da União e de Defensor Publico-Geral e de Subdefensor Publico-
Geral do Distrito Federal e dos Territórios.      (Vide Lei Complementar nº 132, de 2009). 

Art. 148. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 149. Revogamse as disposições em contrário. 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 132, DE 7 DE OUTUBRO DE 2009 

Mensagem de veto  

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 80, 
de 12 de janeiro de 1994, que organiza a 
Defensoria Pública da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios e prescreve normas 
gerais para sua organização nos Estados, e da 
Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá 
outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar:  

Art. 1º  Os arts. 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 38, 
44, 54, 57, 58, 64, 89, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 123, 128 e 136 da Lei 
Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 1º  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, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federal.” (NR)  

“Art. 4º  .......................................................................  

I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;  

II – promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre 
as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais 
técnicas de composição e administração de conflitos;  

III – promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do 
ordenamento jurídico;  
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IV – prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas 
Carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições;  

V – exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em 
favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos 
os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas 
capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;  

VI – representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando 
perante seus órgãos;  

VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a 
adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado 
da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;  

VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais 
homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 
Federal;  

IX – impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança 
ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de 
execução;  

X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo 
seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo 
admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela;  

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do 
idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência 
doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do 
Estado; 

.............................................................................................  

XIV – acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em 
flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado;  

XV – patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;  

XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;  

XVII – atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, 
visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus 
direitos e garantias fundamentais;  

XVIII – atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos 
sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o 
acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas;  

XIX – atuar nos Juizados Especiais;  

XX – participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais afetos às 
funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de seus ramos;  

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive 
quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria 
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Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à 
capacitação profissional de seus membros e servidores;  

XXII – convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções 
institucionais. 

.............................................................................................  

§ 4º  O instrumento de transação, mediação ou conciliação referendado pelo Defensor Público 
valerá como título executivo extrajudicial, inclusive quando celebrado com a pessoa jurídica de 
direito público.  

§ 5º  A assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida pelo Estado será exercida 
pela Defensoria Pública.  

§ 6º  A capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação 
e posse no cargo público.  

§ 7º  Aos membros da Defensoria Pública é garantido sentar-se no mesmo plano do Ministério 
Público.  

§ 8º  Se o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará imediata 
ciência ao Defensor Público-Geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o caso, outro 
Defensor Público para atuar.  

§ 9º  O exercício do cargo de Defensor Público é comprovado mediante apresentação de 
carteira funcional expedida pela respectiva Defensoria Pública, conforme modelo previsto nesta 
Lei Complementar, a qual valerá como documento de identidade e terá fé pública em todo o 
território nacional.  

§ 10.  O exercício do cargo de Defensor Público é indelegável e privativo de membro da 
Carreira.  

§ 11.  Os estabelecimentos a que se refere o inciso XVII do caput reservarão instalações 
adequadas ao atendimento jurídico dos presos e internos por parte dos Defensores Públicos, 
bem como a esses fornecerão apoio administrativo, prestarão as informações solicitadas e 
assegurarão acesso à documentação dos presos e internos, aos quais é assegurado o direito 
de entrevista com os Defensores Públicos.” (NR)  

“Art. 5º  .............................………………….................. 

........................................................................…................  

III – ...............................................................................  

a) os Defensores Públicos Federais nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios.” (NR)  

“Art. 6º  A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público-Geral Federal, 
nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da Carreira e maiores de 35 
(trinta e cinco) anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal 
e obrigatório de seus membros, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos 
membros do Senado Federal, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, 
precedida de nova aprovação do Senado Federal. 

............................................................................................. " (NR) 
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“Art. 7º  O Defensor Público-Geral Federal será substituído, em suas faltas, impedimentos, 
licenças e férias, pelo Subdefensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da 
República, dentre os integrantes da Categoria Especial da Carreira, escolhidos pelo Conselho 
Superior, para mandato de 2 (dois) anos.  

Parágrafo único.  A União poderá, segundo suas necessidades, ter mais de um Subdefensor 
Público-Geral Federal.” (NR)  

“Art. 8º  ........................................................................ 

.............................................................................................  

V – submeter ao Conselho Superior proposta de criação ou de alteração do Regimento Interno 
da Defensoria Pública-Geral da União; 

.............................................................................................  

XIX – requisitar força policial para assegurar a incolumidade física dos membros da Defensoria 
Pública da União, quando estes se encontrarem ameaçados em razão do desempenho de suas 
atribuições institucionais; 

XX – apresentar plano de atuação da Defensoria Pública da União ao Conselho Superior.  

Parágrafo único.  Ao Subdefensor Público-Geral Federal, além da atribuição prevista no art. 
7º desta Lei Complementar, compete: 

....................................................................................” (NR)  

“Art. 9º  A composição do Conselho Superior da Defensoria Pública da União deve incluir 
obrigatoriamente o Defensor Público-Geral Federal, o Subdefensor Público-Geral Federal e o 
Corregedor-Geral Federal, como membros natos, e, em sua maioria, representantes estáveis 
da Carreira, 2 (dois) por categoria, eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e secreto 
de todos integrantes da Carreira. 

..............................................................................................  

§ 4º  São elegíveis os Defensores Públicos Federais que não estejam afastados da Carreira, 
para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) reeleição. 

..................................................................................” (NR)  

“Art. 10.  ...................................................................... 

.............................................................................................  

XII – organizar os concursos para provimento dos cargos da Carreira de Defensor Público 
Federal e editar os respectivos regulamentos; 

.............................................................................................  

XIV – indicar os 6 (seis) nomes dos membros da classe mais elevada da Carreira para que o 
Presidente da República nomeie, dentre esses, o Subdefensor Público-Geral Federal e o 
Corregedor-Geral Federal da Defensoria Pública da União;  

XV – editar as normas regulamentando a eleição para Defensor Público-Geral Federal. 
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...................................................................................” (NR)  

“Art. 15.  ........................................................................  

Parágrafo único.  ..............................................................  

I – coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos Federais que atuem em 
sua área de competência; 

..................................................................................” (NR) 

“Art. 18.  Aos Defensores Públicos Federais incumbe o desempenho das funções de 
orientação, postulação e defesa dos direitos e interesses dos necessitados, cabendo-lhes, 
especialmente: 

..............................................................................................  

VIII – participar, com direito de voz e voto, do Conselho Penitenciário;  

IX – certificar a autenticidade de cópias de documentos necessários à instrução de processo 
administrativo ou judicial, à vista da apresentação dos originais;  

X – atuar nos estabelecimentos penais sob a administração da União, visando ao atendimento 
jurídico permanente dos presos e sentenciados, competindo à administração do sistema 
penitenciário federal reservar instalações seguras e adequadas aos seus trabalhos, franquear 
acesso a todas as dependências do estabelecimento independentemente de prévio 
agendamento, fornecer apoio administrativo, prestar todas as informações solicitadas, 
assegurar o acesso à documentação dos presos e internos, aos quais não poderá, sob 
fundamento algum, negar o direito de entrevista com os membros da Defensoria Pública da 
União.” (NR)  

“Art. 19.  A Defensoria Pública da União é integrada pela Carreira de Defensor Público Federal, 
composta de 3 (três) categorias de cargos efetivos:  

I – Defensor Público Federal de 2ª Categoria (inicial);  

II – Defensor Público Federal de 1ª Categoria (intermediária);  

III – Defensor Público Federal de Categoria Especial (final).” (NR)  

“Art. 20.  Os Defensores Públicos Federais de 2ª Categoria atuarão junto aos Juízos Federais, 
aos Juízos do Trabalho, às Juntas e aos Juízes Eleitorais, aos Juízes Militares, às Auditorias 
Militares, ao Tribunal Marítimo e às instâncias administrativas.” (NR)  

“Art. 21.  Os Defensores Públicos Federais de 1ª Categoria atuarão nos Tribunais Regionais 
Federais, nas Turmas dos Juizados Especiais Federais, nos Tribunais Regionais do Trabalho e 
nos Tribunais Regionais Eleitorais.” (NR)  

“Art. 22.  Os Defensores Públicos Federais de Categoria Especial atuarão no Superior Tribunal 
de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior 
Tribunal Militar e na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.” (NR)  

“Art. 24.  O ingresso na Carreira da Defensoria Pública da União far-se-á mediante aprovação 
prévia em concurso público, de âmbito nacional, de provas e títulos, com a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil, no cargo inicial de Defensor Público Federal de 2ª Categoria. 
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.............................................................………................” (NR)  

“Art. 26.  (VETADO)   

§ 1º  Considera-se como atividade jurídica o exercício da advocacia, o cumprimento de estágio 
de Direito reconhecido por lei e o desempenho de cargo, emprego ou função, de nível superior, 
de atividades eminentemente jurídicas.  

§ 2º  (VETADO) .” (NR)  

“Art. 29.  Os Defensores Públicos Federais serão lotados e distribuídos pelo Defensor Público-
Geral Federal, assegurado aos nomeados para os cargos iniciais o direito de escolha do órgão 
de atuação, desde que vago e obedecida a ordem de classificação no concurso.” (NR)  

“Art. 31.  ...................................................................... 

..............................................................................................  

§ 4º  As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público-Geral Federal.” (NR)  

“Art. 32.  (VETADO) ”  

“Art. 38.  Quando por permuta, a remoção será concedida mediante requerimento do 
interessado, atendida a conveniência do serviço e observada a ordem de antiguidade na 
Carreira.” (NR)  

“Art. 44.  .......................................................................  

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação 
pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-
lhes em dobro todos os prazos; 

............................................................................................  

VII – comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando esses se 
acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em estabelecimentos 
policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio agendamento; 

VIII – examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e processos, 
assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos; 

.....................................................................................” (NR)  

“Art. 54.  A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios tem por Chefe o Defensor 
Público-Geral, nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da Carreira e 
maiores de 35 (trinta e cinco) anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, 
secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 
1 (uma) recondução.  

§ 1º  ...............................................................................  

§ 2º  (VETADO) ” (NR)  

“Art. 57.  A composição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 
Territórios deve incluir obrigatoriamente o Defensor Público-Geral, o Subdefensor Público-
Geral e o Corregedor-Geral, como membros natos, e, em sua maioria, representantes estáveis 
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da Carreira, 2 (dois) por categoria, eleitos pelo voto direto, plurinominal, secreto e obrigatório, 
de todos os integrantes da Carreira.  

§ 1º  O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, que terá voto de qualidade, 
exceto em matéria disciplinar.  

§ 2 As eleições serão realizadas em conformidade com as instruções baixadas pelo Conselho 
Superior.  

§ 3º  Os membros do Conselho Superior são eleitos para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 
(uma) reeleição.  

..............................................................................................  

§ 7º  O presidente da entidade de classe de âmbito distrital de maior representatividade dos 
membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios terá assento e voz nas 
reuniões do Conselho Superior.” (NR)  

“Art. 58.  ...........................................................................  

..............................................................................................  

XV – editar as normas regulamentando a eleição para Defensor Público-Geral. 

......................................................................................” (NR)  

“Art. 64.  ....................................................................... 

................................................................................................  

VIII – participar, com direito a voz e voto, do Conselho Penitenciário;  

IX – certificar a autenticidade de cópias de documentos necessários à instrução de processo 
administrativo ou judicial, à vista da apresentação dos originais;  

X – atuar nos estabelecimentos penais sob a administração do Distrito Federal, visando ao 
atendimento jurídico permanente dos presos e sentenciados, competindo à administração do 
sistema penitenciário distrital reservar instalações seguras e adequadas aos seus trabalhos, 
franquear acesso a todas as dependências do estabelecimento, independentemente de prévio 
agendamento, fornecer apoio administrativo, prestar todas as informações solicitadas e 
assegurar o acesso à documentação dos presos e internos, aos quais não poderá, sob 
fundamento algum, negar o direito de entrevista com os membros da Defensoria Pública do 
Distrito Federal.” (NR)  

“Art. 89.  .......................................................................  

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação 
pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-
lhes em dobro todos os prazos; 

............................................................................................  

VII – comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando esses se 
acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em estabelecimentos 
policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio agendamento;  
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VIII – examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagrante, inquéritos e processos, 
assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos; 

.............................................................................................  

XVI – ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público, bem como a locais que 
guardem pertinência com suas atribuições. 

....................................................................................” (NR)  

“Art. 98.  ......................................................................... 

..............................................................................................  

IV – órgão auxiliar: Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado.” (NR)  

“Art. 99.  A Defensoria Pública do Estado tem por chefe o Defensor Público-Geral, nomeado 
pelo Governador do Estado, dentre membros estáveis da Carreira e maiores de 35 (trinta e 
cinco) anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e 
obrigatório de seus membros, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.  

§ 1º  O Defensor Público-Geral será substituído em suas faltas, licenças, férias e impedimentos 
pelo Subdefensor Público-Geral, por ele nomeado dentre integrantes estáveis da Carreira, na 
forma da legislação estadual. 

..................................................................................................  

§ 3º  O Conselho Superior editará as normas regulamentando a eleição para a escolha do 
Defensor Público-Geral.  

§ 4º  Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Defensor Público-Geral nos 
15 (quinze) dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido 
automaticamente no cargo o Defensor Público mais votado para exercício do mandato.” (NR)  

“Art. 101.  A composição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado deve incluir 
obrigatoriamente o Defensor Público-Geral, o Subdefensor Público-Geral, o Corregedor-Geral e 
o Ouvidor-Geral, como membros natos, e, em sua maioria, representantes estáveis da Carreira, 
eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e secreto de seus membros, em número e 
forma a serem fixados em lei estadual.  

§ 1º  O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, que terá voto de qualidade, 
exceto em matéria disciplinar.  

§ 2º  As eleições serão realizadas em conformidade com as instruções baixadas pelo Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado.  

§ 3º  Os membros do Conselho Superior são eleitos para mandato de 2 (dois) anos, permitida 
uma reeleição.  

§ 4º  São elegíveis os membros estáveis da Defensoria Pública que não estejam afastados da 
Carreira.  

§ 5º  O presidente da entidade de classe de maior representatividade dos membros da 
Defensoria Pública do Estado terá assento e voz nas reuniões do Conselho Superior.” (NR)  

“Art. 102.  .....................................................................  
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§ 1º  Caberá ao Conselho Superior decidir sobre a fixação ou a alteração de atribuições dos 
órgãos de atuação da Defensoria Pública e, em grau de recurso, sobre matéria disciplinar e os 
conflitos de atribuições entre membros da Defensoria Pública, sem prejuízo de outras 
atribuições.  

§ 2º  Caberá ao Conselho Superior aprovar o plano de atuação da Defensoria Pública do 
Estado, cujo projeto será precedido de ampla divulgação.  

§ 3º  As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas, e suas sessões deverão 
ser públicas, salvo nas hipóteses legais de sigilo, e realizadas, no mínimo, bimestralmente, 
podendo ser convocada por qualquer conselheiro, caso não realizada dentro desse prazo.” 
(NR)  

“Art. 104.  A Corregedoria-Geral é exercida pelo Corregedor-Geral indicado dentre os 
integrantes da classe mais elevada da Carreira, em lista tríplice formada pelo Conselho 
Superior, e nomeado pelo Defensor Público-Geral para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 
(uma) recondução. 

..............................................................................................  

§ 2º  A lei estadual poderá criar um ou mais cargos de Subcorregedor, fixando as atribuições e 
especificando a forma de designação.” (NR)  

“Art. 105.  ....................................................................... 

...............................................................................................  

IX – baixar normas, no limite de suas atribuições, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento 
das atividades da Defensoria Pública, resguardada a independência funcional de seus 
membros;  

X – manter atualizados os assentamentos funcionais e os dados estatísticos de atuação dos 
membros da Defensoria Pública, para efeito de aferição de merecimento;  

XI – expedir recomendações aos membros da Defensoria Pública sobre matéria afeta à 
competência da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública;  

XII – desempenhar outras atribuições previstas em lei ou no regulamento interno da Defensoria 
Pública.” (NR)  

“Art. 107.  A Defensoria Pública do Estado poderá atuar por intermédio de núcleos ou núcleos 
especializados, dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com maiores índices de 
exclusão social e adensamento populacional.” (NR)  

“Art. 108.  Aos membros da Defensoria Pública do Estado incumbe, sem prejuízo de outras 
atribuições estabelecidas pelas Constituições Federal e Estadual, pela Lei Orgânica e por 
demais diplomas legais, a orientação jurídica e a defesa dos seus assistidos, no âmbito judicial, 
extrajudicial e administrativo.  

Parágrafo único.  São, ainda, atribuições dos Defensores Públicos Estaduais:  

I – atender às partes e aos interessados;  

II – participar, com direito a voz e voto, dos Conselhos Penitenciários;  

III – certificar a autenticidade de cópias de documentos necessários à instrução de processo 
administrativo ou judicial, à vista da apresentação dos originais;  
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IV – atuar nos estabelecimentos prisionais, policiais, de internação e naqueles reservados a 
adolescentes, visando ao atendimento jurídico permanente dos presos provisórios, 
sentenciados, internados e adolescentes, competindo à administração estadual reservar 
instalações seguras e adequadas aos seus trabalhos, franquear acesso a todas as 
dependências do estabelecimento independentemente de prévio agendamento, fornecer apoio 
administrativo, prestar todas as informações solicitadas e assegurar o acesso à documentação 
dos assistidos, aos quais não poderá, sob fundamento algum, negar o direito de entrevista com 
os membros da Defensoria Pública do Estado.” (NR)  

“Art. 123.  Quando por permuta, a remoção será concedida mediante requerimento dos 
interessados, respeitada a antiguidade dos demais, na forma da lei estadual.  

Parágrafo único.  O Defensor Público-Geral dará ampla divulgação aos pedidos de permuta.” 
(NR)  

“Art. 128.  ......................................................................  

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação 
pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-
lhes em dobro todos os prazos; 

..............................................................................................  

VI – comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando estes se 
acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em estabelecimentos 
policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio agendamento; 

............................................................................................  

VIII – examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e processos, 
assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos; 

..................................................................................” (NR)  

“Art. 136.  Os Defensores Públicos Federais, bem como os do Distrito Federal, estão sujeitos 
ao regime jurídico desta Lei Complementar e gozam de independência no exercício de suas 
funções, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, o instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990.” (NR)  

Art. 2º  O Título I da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, passa a ser 
denominado “DISPOSIÇÕES GERAIS” e a vigorar acrescido dos seguintes arts. 3º-A e 4º-A:  

“Art. 3º-A.  São objetivos da Defensoria Pública:  

I – a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais;  

II – a afirmação do Estado Democrático de Direito;  

III – a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e  

IV – a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.”  

“Art. 4º-A.  São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na 
legislação estadual ou em atos normativos internos:  

I – a informação sobre:  
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a) localização e horário de funcionamento dos órgãos da Defensoria Pública;  

b) a tramitação dos processos e os procedimentos para a realização de exames, perícias e 
outras providências necessárias à defesa de seus interesses;  

II – a qualidade e a eficiência do atendimento;  

III – o direito de ter sua pretensão revista no caso de recusa de atuação pelo Defensor Público;  

IV – o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural;  

V – a atuação de Defensores Públicos distintos, quando verificada a existência de interesses 
antagônicos ou colidentes entre destinatários de suas funções.”  

Art. 3º  A Seção I do Capítulo I do Título II da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro 
de 1994, passa a ser denominada “Do Defensor Público-Geral Federal e do Subdefensor 
Público-Geral Federal”.  

Art. 4º  A Seção IV do Capítulo I do Título II da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro 
de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 15-A:  

“Art. 15-A.  A organização da Defensoria Pública da União deve primar pela descentralização, e 
sua atuação deve incluir atendimento interdisciplinar, bem como a tutela dos interesses 
individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos.”  

Art. 5º  A Seção VI do Capítulo I do Título II da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro 
de 1994, passa a ser denominada “Dos Defensores Públicos Federais”.  

Art. 6º  A Seção I do Capítulo II do Título II da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro 
de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 26-A:  

“Art. 26-A.  Aos aprovados no concurso deverá ser ministrado curso oficial de preparação à 
Carreira, objetivando o treinamento específico para o desempenho das funções técnico-
jurídicas e noções de outras disciplinas necessárias à consecução dos princípios institucionais 
da Defensoria Pública.”  

Art. 7º  A Seção II do Capítulo IV do Título II da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 42-A:  

“Art. 42-A.  É assegurado o direito de afastamento para exercício de mandato em entidade de 
classe de âmbito nacional, de maior representatividade, sem prejuízo dos vencimentos, 
vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo.  

§ 1º  O afastamento será concedido ao presidente da entidade de classe e terá duração igual à 
do mandato, devendo ser prorrogado no caso de reeleição.  

§ 2º  O afastamento para exercício de mandato será contado como tempo de serviço para 
todos os efeitos legais.”  

Art. 8º  A Seção II do Capítulo IV do Título III da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, passa vigorar acrescida do seguinte art. 87-A:  

“Art. 87-A.  É assegurado o direito de afastamento para exercício de mandato em entidade de 
classe de âmbito nacional e distrital, de maior representatividade, sem prejuízo dos 
vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo.  
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§ 1º  O afastamento será concedido ao presidente da entidade de classe e terá duração igual à 
do mandato, devendo ser prorrogado no caso de reeleição.  

§ 2º  O afastamento para exercício de mandato será contado como tempo de serviço para 
todos os efeitos legais.”  

Art. 9º  O Capítulo I do Título IV da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 97-A e 97-B:  

“Art. 97-A.  À Defensoria Pública do Estado é assegurada autonomia funcional, administrativa e 
iniciativa para elaboração de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias, cabendo-lhe, especialmente:  

I – abrir concurso público e prover os cargos de suas Carreiras e dos serviços auxiliares;  

II – organizar os serviços auxiliares;  

III – praticar atos próprios de gestão;  

IV – compor os seus órgãos de administração superior e de atuação;  

V – elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos;  

VI – praticar atos e decidir sobre situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo 
da Carreira, e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios;  

VII – exercer outras competências decorrentes de sua autonomia.”  

“Art. 97-B.  A Defensoria Pública do Estado elaborará sua proposta orçamentária atendendo 
aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na lei de diretrizes orçamentárias, 
encaminhando-a ao Chefe do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao Poder 
Legislativo.  

§ 1º  Se a Defensoria Pública do Estado 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 caput.  

§ 2º  Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com 
os limites estipulados no caput, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fim 
de consolidação da proposta orçamentária anual.  

§ 3º  Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 
despesas que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se 
previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.  

§ 4º  Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues, até o dia 20 
(vinte) de cada mês, na forma do art. 168 da Constituição Federal.  

§ 5º  As decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em sua autonomia funcional e 
administrativa, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade 
imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de 
Contas.  

§ 6º  A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria 
Pública do Estado, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de dotações e recursos 
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próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle 
externo e pelo sistema de controle interno estabelecido em lei.”  

Art. 10.  O Capítulo I do Título IV da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, 
passa a vigorar acrescido da seguinte Seção III-A e dos arts. 105-A,  105-B e 105-C:  

“Seção III-A 

Da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado  

‘Art. 105-A.  A Ouvidoria-Geral é órgão auxiliar da Defensoria Pública do Estado, de promoção 
da qualidade dos serviços prestados pela Instituição.  

Parágrafo único.  A Ouvidoria-Geral contará com servidores da Defensoria Pública do Estado e 
com a estrutura definida pelo Conselho Superior após proposta do Ouvidor-Geral.’  

‘Art. 105-B.  O Ouvidor-Geral será escolhido pelo Conselho Superior, dentre cidadãos de 
reputação ilibada, não integrante da Carreira, indicados em lista tríplice formada pela 
sociedade civil, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.  

§ 1º  O Conselho Superior editará normas regulamentando a forma de elaboração da lista 
tríplice.  

§ 2º  O Ouvidor-Geral será nomeado pelo Defensor Público-Geral do Estado.  

§ 3º  O cargo de Ouvidor-Geral será exercido em regime de dedicação exclusiva.’  

‘Art. 105-C.  À Ouvidoria-Geral compete:  

I – receber e encaminhar ao Corregedor-Geral representação contra membros e servidores da 
Defensoria Pública do Estado, assegurada a defesa preliminar;  

II – propor aos órgãos de administração superior da Defensoria Pública do Estado medidas e 
ações que visem à consecução dos princípios institucionais e ao aperfeiçoamento dos serviços 
prestados;  

III – elaborar e divulgar relatório semestral de suas atividades, que conterá também as medidas 
propostas aos órgãos competentes e a descrição dos resultados obtidos;  

IV – participar, com direito a voz, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado;  

V – promover atividades de intercâmbio com a sociedade civil;  

VI – estabelecer meios de comunicação direta entre a Defensoria Pública e a sociedade, para 
receber sugestões e reclamações, adotando as providências pertinentes e informando o 
resultado aos interessados;  

VII – contribuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e 
na fiscalização da prestação dos serviços realizados pela Defensoria Pública;  

VIII – manter contato permanente com os vários órgãos da Defensoria Pública do Estado, 
estimulando-os a atuar em permanente sintonia com os direitos dos usuários;  

IX – coordenar a realização de pesquisas periódicas e produzir estatísticas referentes ao índice 
de satisfação dos usuários, divulgando os resultados.  
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Parágrafo único.  As representações podem ser apresentadas por qualquer pessoa, inclusive 
pelos próprios membros e servidores da Defensoria Pública do Estado, entidade ou órgão 
público.’”  

Art. 11.  A Seção IV do Capítulo I do Título IV da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 106-A:  

“Art. 106-A.  A organização da Defensoria Pública do Estado deve primar pela 
descentralização, e sua atuação deve incluir atendimento interdisciplinar, bem como a tutela 
dos interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos.”  

Art. 12.  A Seção I do Capítulo II do Título IV da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 112-A:  

“Art. 112-A.  Aos aprovados no concurso deverá ser ministrado curso oficial de preparação à 
Carreira, objetivando o treinamento específico para o desempenho das funções técnico-
jurídicas e noções de outras disciplinas necessárias à consecução dos princípios institucionais 
da Defensoria Pública.”  

Art. 13.  A Seção II do Capítulo IV do Título IV da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 126-A:  

“Art. 126-A.  É assegurado o direito de afastamento para exercício de mandato em entidade de 
classe de âmbito estadual ou nacional, de maior representatividade, sem prejuízo dos 
vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo.  

§ 1º  O afastamento será concedido ao presidente da entidade de classe e terá duração igual à 
do mandato, devendo ser prorrogado no caso de reeleição.  

§ 2º  O afastamento para exercício de mandato será contado como tempo de serviço para 
todos os efeitos legais.  

§ 3º  Lei estadual poderá estender o afastamento a outros membros da diretoria eleita da 
entidade.”  

Art. 14.  O parágrafo único do art. 104 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 
1994, fica renumerado para § 1º.  

Art. 15.  Os cargos de natureza especial de Defensor Público-Geral e de Subdefensor 
Público-Geral da União, criados pelo disposto no art. 147 da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, passam a ser denominados, respectivamente, Defensor Público-Geral Federal 
e Subdefensor Público-Geral Federal.  

Art. 16.  (VETADO)  

Art. 17.  O art. 3º da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso VII:  

“Art. 3º  ......................................................................... 

..............................................................................................  

VII – dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, ajuizamento de ação e 
demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 

....................................................................................” (NR) 
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Art. 18.  O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, após a publicação 
desta Lei Complementar, o texto consolidado da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 
1994.  

Art. 19.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  7  de  outubro  de 2009; 188º da Independência e 121º da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Tarso Genro 
Paulo Bernardo Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.10.2009 

Lei Complementar nº 1.050, de 24 de junho de 2008 

Institui no Quadro da Defensoria Pública do Estado, as classes de apoio que especifica e dá 

providências correlatas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1º - Ficam instituídas, no Subquadro de Cargos de Apoio da Defensoria Pública do 

Estado (SQCA), as seguintes classes de natureza multidisciplinar: 

I - Oficial de Defensoria Pública; 

II - Agente de Defensoria Pública; 

III - Assistente de Defensoria Pública; 

IV - Assistente Técnico de Defensoria Pública I; 

V - Assistente Técnico de Defensoria Pública II; 

VI - Diretor Técnico de Departamento de Defensoria Pública; 

VII - Assessor Técnico de Defensoria Pública. 

Parágrafo único - São de provimento efetivo os cargos das classes a que se referem os incisos 

I e II, e de provimento em comissão os dos incisos III a VII. 

Artigo 2º - As atribuições básicas das classes previstas no artigo 1º desta lei complementar são 

as fixadas nos Anexos I e II, cabendo seu detalhamento ao Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Estado. 

Artigo 3º - As classes instituídas pelo artigo 1º desta lei complementar são escalonadas nos 

termos dos Anexos I e II, na seguinte conformidade: 

I - as previstas nos incisos I e II, em referências e graus, de acordo com as exigências de maior 

capacitação para o desempenho das respectivas atribuições, conforme segue: 

a) Oficial de Defensoria Pública: 2 (duas) referências e 6 (seis) graus, constantes da Escala de 

Vencimentos - Intermediária; 

b) Agente de Defensoria Pública: 2 (duas) referências e 6 (seis) graus, constantes da Escala de 

Vencimentos - Superior; 

II - as previstas nos incisos III a VII, em referências, constantes da Escala de Vencimentos - 

Comissão. 

Artigo 4º - Para fins de aplicação do disposto nesta lei complementar, considera-se: 

I - classe: o conjunto de cargos de mesma denominação; 

II - referência: o símbolo indicativo do vencimento do cargo; 

III - grau: valor do vencimento dentro da referência; 

IV - padrão: conjunto de referência e grau; 

V - progressão: passagem do servidor de um grau para outro imediatamente superior de uma 

mesma referência da respectiva classe; 
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VI - promoção: passagem do servidor para o primeiro grau da referência subseqüente de sua 

respectiva classe, devido à aquisição de competências adicionais às exigidas para o ingresso 

no cargo de que é titular; 

VII - estágio probatório: os 3 (três) primeiros anos de efetivo exercício nos cargos das classes a 

que se referem os incisos I e II do artigo 1º desta lei complementar. 

Artigo 5º - O ingresso nos cargos das classes previstas nos incisos I e II do artigo 1º desta lei 

complementar far-se-á no padrão inicial da respectiva classe, mediante concurso público de 

provas ou de provas e títulos, observados os seguintes requisitos mínimos: 

I - Oficial de Defensoria Pública: certificado de conclusão do ensino médio, acrescido de 

conhecimentos em informática e, quando for o caso, de conhecimentos específicos, de acordo 

com a área de atuação; 

II - Agente de Defensoria Pública: diploma de graduação em curso de nível superior, de acordo 

com a área de atuação. 

Parágrafo único - Os editais de cada concurso público fixarão os requisitos específicos para o 

provimento dos cargos, de acordo com a área de atuação. 

Artigo 6º - Para o provimento dos cargos das classes de que tratam os incisos III a VII do artigo 

1º desta lei complementar serão exigidos os requisitos mínimos de escolaridade e experiência 

profissional indicados no Anexo III que a integra. 

Artigo 7º - No período de 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: 

I - assiduidade; 

II - disciplina; 

III - capacidade de iniciativa; 

IV - produtividade; 

V - responsabilidade. 

§ 1º - O período de estágio probatório será acompanhado por Comissão Técnica constituída 

por ato do Defensor Público-Geral do Estado, em conjunto com o Departamento de Recursos 

Humanos da Defensoria Pública do Estado e as chefias imediata e mediata, que deverão: 

1 - propiciar condições para a adaptação do servidor ao ambiente de trabalho; 

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 pela área de Recursos Humanos da 

Defensoria Pública do Estado, com base em critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da 

Defensoria Pública. 

Artigo 8º - Decorridos 30 (trinta) meses do período de estágio probatório, o responsável pela 

área de Recursos Humanos da Defensoria Pública do Estado encaminhará à Comissão 

Técnica, 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 Técnica 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 Técnica 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 Técnica encaminhará ao Defensor Público-Geral do Estado, para decisão 

final, proposta de confirmação ou de exoneração do servidor. 

§ 4º - Os atos de confirmação 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 do seu 

cargo, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, VI e VIII do artigo 150 da Lei complementar 

nº 988, de 9 de janeiro de 2006, ficando, nesses casos, suspenso o respectivo prazo trienal. 

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. 

Artigo 11 - Os integrantes das classes abrangidas por esta lei complementar ficam sujeitos à 

Jornada Completa de Trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 40 (quarenta) 

horas semanais de trabalho. 

Artigo 12 - A retribuição pecuniária dos servidores integrantes das classes instituídas pelo 

artigo 1º desta lei complementar compreende vencimento, cujos valores são os fixados nas 

Escalas de Vencimentos constantes do Anexo IV, bem como as seguintes vantagens 

pecuniárias: 

I - adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da Constituição do Estado, que 

será calculado à razão de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio de serviço sobre o valor do 

vencimento, observado o disposto no inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição; 

II - sexta-parte; 

III - salário família; 

IV - décimo terceiro salário; 

V - acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; 

VI - ajuda de custo; 

VII - diária; 

VIII - gratificação "pro labore" a que se refere o artigo 13 desta lei complementar; 

IX - outras vantagens pecuniárias previstas em lei, inclusive gratificações. 

Artigo 13 - O exercício das funções de gerência e supervisão de unidades que venham a ser 

caracterizadas como atividades específicas das classes de que tratam os incisos I e II do artigo 

1º desta lei complementar, será retribuído por meio de atribuição de gratificação "pro labore", 

calculada pela aplicação de percentuais sobre o valor do padrão inicial do vencimento do cargo 

de que o servidor é titular, na seguinte conformidade: 

Denominação da função 

Percentual 

Gerente 

30% 

Supervisor 

15% 

§ 1º - Para o fim de que trata o "caput" deste artigo, a identificação das funções, as respectivas 

quantidades, observado o limite máximo de 20 (vinte), e as unidades a que se destinam, dentre 

outras exigências, serão estabelecidas por ato do Defensor Público-Geral do Estado, após 

prévia aprovação pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. 

§ 2º - O valor da gratificação "pro labore" de que trata este artigo, sobre o qual incidirão, 

quando for o caso, o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos, será 

computado para fins de cálculo do décimo terceiro salário e do acréscimo de 1/3 (um terço) das 

férias. 

§ 3º - O servidor não perderá o direito à percepção da gratificação "pro labore" quando se 

afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença-maternidade, licença-

paternidade, licença-adoção, licença para tratamento de saúde, faltas abonadas, falta médica, 

serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo 

exercício para todos os efeitos legais. 

Artigo 14 - Os cargos de direção, bem como as funções de gerência e supervisão previstos 

nesta lei complementar comportam substituição, desde que o período de afastamento seja 

igual ou superior a 15 (quinze) dias. 



§ 1º - Durante o tempo em que exercer a substituição, o servidor fará jus à diferença entre o 

valor do padrão ou referência do cargo de que é titular, acrescido dos adicionais por tempo de 

serviço e sexta-parte dos vencimentos, se for o caso, e o valor da referência do cargo em 

comissão, acrescido das mesmas vantagens. 

§ 2º - Quando se tratar das funções previstas no artigo 13 desta lei complementar, o servidor 

fará jus ao valor da gratificação "pro labore" fixada para a função substituída, durante o tempo 

que a desempenhar, observado o disposto no "caput" deste artigo. 

Artigo 15 - A progressão será realizada anualmente, mediante processo de avaliação de 

desempenho, até o limite de 20% (vinte por cento) do total de servidores de cada uma das 

classes previstas nos incisos I e II do artigo 1º desta lei complementar. 

Artigo 16 - Poderão participar do processo de progressão os servidores que tenham: 

I - cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão da classe em 

que seu cargo estiver enquadrado; 

II - obtido avaliação mínima de 50% (cinqüenta por cento) em pelo menos 3 (três) processos 

anuais de avaliação de desempenho, por meio de procedimentos e critérios estabelecidos em 

ato próprio do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. 

Artigo 17 - O interstício será interrompido quando o servidor estiver afastado de seu cargo, 

exceto se: 

I - nomeado para cargo em comissão de que trata esta lei complementar; 

II - designado para função retribuída mediante gratificação "pro labore" a que se refere o artigo 

13 desta lei complementar; 

III - afastado nos termos do artigo 75 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 

IV - afastado, sem prejuízo dos vencimentos, para participação em cursos, congressos ou 

demais certames afetos à sua área de atuação, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Artigo 18 - Os demais critérios relativos à progressão serão estabelecidos pelo Conselho 

Superior da Defensoria Pública do Estado. 

Artigo 19 - A promoção permitirá a passagem da referência 1 para a referência 2 dos 

servidores integrantes das classes previstas nos incisos I e II do artigo 1º desta lei 

complementar. 

Artigo 20 - Quando o valor do vencimento do grau "A" da referência subseqüente for inferior 

àquele anteriormente percebido, o enquadramento far-se-á no grau com valor imediatamente 

superior. 

Artigo 21 - São requisitos para fins de promoção: 

I - contar, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício em um mesmo cargo pertencente às 

classes identificadas no artigo 20 desta lei complementar; 

II - ter recebido nota igual ou superior à média dos ocupantes do mesmo padrão em sua classe 

nas 3 (três) últimas avaliações de desempenho; 

III - ser aprovado em avaliação teórica ou prática para aferir a aquisição de competências 

necessárias ao exercício de suas funções na referência superior; 

IV - possuir diploma de: 

a) graduação em curso de nível superior relativo à sua área de atuação, para os integrantes da 

classe de Oficial de Defensoria Pública; 

b) pós-graduação "stricto" ou "lato sensu", mestrado ou doutorado relativo à sua área de 

atuação, para os integrantes da classe de Agente de Defensoria Pública. 

Parágrafo único - Os cursos a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso IV deste artigo e os 

demais critérios relativos ao processo de promoção serão estabelecidos pelo Conselho 

Superior da Defensoria Pública do Estado. 

Artigo 22 - Ficam criados, no Subquadro de Cargos de Apoio da Defensoria Pública (SQCA), 

os cargos adiante mencionados, na seguinte conformidade: 



I - na Tabela III (SQCA-III): 

a) 260 (duzentos e sessenta) de Oficial de Defensoria Pública; 

b) 73 (setenta e três) de Agente de Defensoria Pública; 

II - na Tabela I (SQCA-I): 

a) 5 (cinco) de Assistente de Defensoria Pública; 

b) 10 (dez) de Assistente Técnico de Defensoria Pública I; 

c) 10 (dez) de Assistente Técnico de Defensoria Pública II; 

d) 5 (cinco) de Diretor Técnico de Departamento da Defensoria Pública; 

e) 5 (cinco) de Assessor Técnico de Defensoria Pública. 

Artigo 23 - A classificação dos cargos criados por esta lei complementar será efetuada por ato 

do Defensor Público-Geral do Estado, após prévia aprovação pelo Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado. 

Artigo 24 - Aos servidores integrantes do Subquadro de Cargos de Apoio da Defensoria Pública 

(SQCA) aplicam-se as vantagens não-pecuniárias e os afastamentos de que tratam os 

Capítulos VIII e IX do Título III da Lei complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006, e, no que 

couber, os deveres, proibições e impedimentos previstos no Capítulo III do Título IV, bem como 

o regime disciplinar de que trata o Título V da mesma lei complementar. 

Parágrafo único - As infrações administrativas dos servidores de que trata o "caput" deste 

artigo serão apuradas por comissão processante designada pelo Corregedor-Geral da 

Defensoria Pública do Estado. 

Artigo 25 - Aplicam-se, subsidiariamente, aos servidores integrantes do Subquadro de Cargos 

de Apoio da Defensoria Pública (SQCA), as disposições da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 

1968, e da Lei complementar nº 180, de 12 de maio de 1978, naquilo em que não colidirem 

com as prescrições do artigo 24 desta lei complementar, bem como o disposto na Lei 

complementar nº 883, de 17 de outubro de 2000. 

Artigo 26 - Os cargos criados nos termos dos incisos II e III do artigo 239 da Lei complementar 

nº 988, de 9 de janeiro de 2006, ficam extintos na seguinte conformidade: 

I - os vagos, na data da publicação desta lei complementar; 

II - os providos, na data da vacância. 

§ 1º - Excetua-se da extinção prevista neste artigo o cargo de Ouvidor-Geral da Defensoria 

Pública do Estado, a que se refere o inciso II, "n", do artigo 239 da Lei complementar nº 988, de 

9 de janeiro de 2006. 

§ 2º - O cargo de Ouvidor Geral da Defensoria Pública fica enquadrado na referência 6 da 

Escala de Vencimentos - Comissão, constante do Anexo IV, e seu ocupante fará jus às 

vantagens pecuniárias de que trata o artigo 12 desta lei complementar, exceto à gratificação 

"pro labore" prevista em seu inciso VIII. 

Artigo 27 - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar correrão por conta 

das dotações próprias consignadas no Orçamento da Defensoria Pública do Estado, 

suplementadas se necessário, nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964. 

Artigo 28 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, 

no que se refere ao disposto no artigo único de sua Disposição Transitória, a partir da data em 

que expirar o prazo de afastamento previsto no artigo 5º das Disposições Transitórias da Lei 

complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006. 

Disposição Transitória 

Artigo único - Fica prorrogado, por 12 (doze) meses, o prazo de afastamento dos servidores da 

Procuradoria Geral do Estado para a Defensoria Pública do Estado, previsto no artigo 5º das 

Disposições Transitórias da Lei complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006. 



Palácio dos Bandeirantes, aos 24 de junho de 2008. 

José Serra 

Sidney Estanislau Beraldo 

Secretário de Gestão Pública 

Mauro Ricardo Machado Costa 

Secretário da Fazenda 

Francisco Vidal Luna 

Secretário de Economia e Planejamento 

Aloysio Nunes Ferreira Filho 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de junho de 2008. 

Anexo I 

a que se referem os artigos 2º e 3º da Lei Complementar nº de 

de de 2008 

Denominação das Classes 

Padrão Inicial - E.V. 

Atribuições 

Oficial de Defensoria Pública 

1-A - E.V. - Intermediária 

Desempenhar atividades de apoio administrativo e técnico nas diversas áreas da Defensoria 

Pública do Estado. 

Agente de Defensoria Pública 

1-A - E.V. - Superior 

Desempenhar atividades especializadas para atendimento das diversas áreas da 

administração interna (administração, economia, tecnologia e infra-estrutura) e área-fim (social, 

psicossocial, de engenharia, contabilidade), da Defensoria Pública do Estado. 

 

Anexo II 

a que se referem os artigos 2º e 3º da Lei Complementar nº de 

de de 2008 

Denominação das Classes 

Referência - E.V. - Comissão 

Atribuições 

Assessor Técnico de Defensoria Pública 

5 

Assessorar os Subdefensores-Gerais, os Coordenadores e o Ouvidor-Geral no desempenho 

das atribuições afetas à respectiva área de atuação, no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado. 

Diretor Técnico de Departamento da Defensoria Pública 

4 

Planejar, organizar, dirigir e controlar o desenvolvimento das atribuições da respectiva área de 

atuação, no âmbito da Defensoria Pública do Estado. 

Assistente Técnico de Defensoria Pública II 

3 

Assistir e executar tarefas de alta complexidade a partir de objetivos estabelecidos, de acordo 

com a área de atuação, no âmbito da Defensoria Pública do Estado. 

Assistente Técnico de Defensoria Pública I 

2 

Assistir e executar tarefas de média complexidade a partir de objetivos estabelecidos, de 

acordo com a área de atuação, no âmbito da Defensoria Pública do Estado. 

Assistente de Defensoria Pública  



1 

Assistir e executar tarefas a partir de objetivos estabelecidos, de acordo com a área de 

atuação, no âmbito da Defensoria Pública do Estado. 

 

Anexo III 

a que se refere o artigo 6º da Lei Complementar nº de 

de de 2008 

Denominação das Classes 

Requisitos 

Assessor Técnico de Defensoria Pública 

Graduação em curso de nível superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 5 

(cinco) anos em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas. 

Diretor Técnico de Departamento da Defensoria Pública  

Graduação em curso de nível superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 4 

(quatro) anos em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas. 

Assistente Técnico de Defensoria Pública II 

Graduação em curso de nível superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 3 

(três) anos em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas. 

Assistente Técnico de Defensoria Pública I 

Graduação em curso de nível superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 

(dois) anos em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas. 

Assistente de Defensoria Pública  

Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, acrescido de conhecimento de 

informática e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano em assuntos 

relacionados com as atividades a serem desempenhadas. 

  

Anexo IV 

a que se refere o artigo 12 da Lei Complementar nº de  

de de 2008 

Escala de Vencimentos - Intermediária 

REF/GRAU 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

1 

1.160,00 

1.247,00 

1.340,53 

1.441,06 

1.549,14 

1.665,33 

2 

1.624,00 

1.745,80 

1.876,74 

2.017,49 



2.168,80 

2.331,46 

(em reais) 

Escala de Vencimentos - Superior 

REF/GRAU 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

1 

3.420,00 

3.676.50 

3.952,24 

4.248,66 

4.567,30 

4.909,85 

2 

3.831,00 

4.118,33 

4.427,20 

4.759,24 

5.116,18 

5.499,90 

(em reais) 

Escala de Vencimentos - Comissão 

Referência 

Valor 

1 

1.180,00 

2 

2.530,00 

3 

3.100,00 

4 

4.450,00 

5 

5.000,00 

6 

5.140,00 

(em reais) 

 
 


