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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, tratando de breves aspectos da Constituição do Estado do 
Espírito Santo.  

Mais uma vez vamos reforçar sobre a necessidade de você fazer o estudo da “letra da lei”.   

Assim, para que o curso não fique muito extenso e cansativo, vamos inserir explicações gerais sobre a 
Constituição Estadual, os pontos mais passíveis de cobrança na sua prova e mapas mentais para sua revisão 
e memorização.  

Por essa razão é fundamental que você se comprometa a realizar o estudo da “letra fria da lei” e utilize este 
material como um suporte para suas revisões em razão dos mapas mentais e questões que já foram cobradas 
em provas anteriores. Dessa forma, esperamos otimizar o seu estudo de modo que você tenha tempo de 
estudar o conteúdo de todas as matérias do seu edital e acerte o máximo de questões.  

Quanto à Constituição Estadual estudada na aula de hoje, segue o link de acesso: 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/COE11989.html 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

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

Igor Maciel 

Boa aula! 

TÍTULO I - DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SEU 

TERRITÓRIO 

➔ O Estado do Espírito Santo e seus Municípios integram a República Federativa do Brasil e adotam os 
princípios fundamentais da Constituição Federal. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/COE11989.html


 

 

 

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO ÚNICO (ART.3º AO 13) 

 

O Estado e os Municípios assegurarão, em seu território e nos limites de sua competência, a 
plenitude e a inviolabilidade dos direitos e garantias sociais e princípios previstos na Constituição 
Federal e nos tratados internacionais vigentes em nossa Pátria, inclusive as concernentes aos 
trabalhadores urbanos, rurais e servidores públicos, bem como os da vedação de discriminação 
por motivo de crença religiosa ou orientação sexual. 

➔ Recomenda-se a leitura breve dos demais artigos dispostos neste capítulo. 

 

(CEBRASPE (CESPE) - Defensor Público do Estado do Espírito Santo/2009) A defensoria pública é 
instituição essencial à função jurisdicional do Estado e tem previsão expressa na CF e na CEES. 
Considerando as referidas normas fundamentais, julgue o item que se segue. Ao tratar da defesa do 
consumidor, a CEES, na implantação da política pública, assegura ao consumidor o direito de 
assistência judiciária, quando solicitada, de forma ampla, integral e gratuita, independentemente de 
sua situação financeira. 

Comentários: 

De acordo, com o art. 11, inciso IV o item está CERTO.  



 

 

 

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVA 
(ART. 14 AO 18) 

➔ A organização político-administrativa do Estado é constituída pela união dos Municípios, todos 
autônomos, nos termos da Constituição Federal, desta Constituição e das leis que vierem a ser 
adotadas.  

➔ São símbolos do Estado a bandeira, as armas e o hino já adotados na data da promulgação desta 
Constituição, além de outros que a lei estabelecer.  

➔ São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.    

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA DO ESTADO (ART. 19) 

➔ Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal:   
✓ Decretar e promulgar a Constituição e as leis por que deve reger-se;    
✓ Prover as necessidades do seu governo e da sua administração;  
✓ Exercer todos os poderes que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedados pela 

Constituição Federal;  
✓ Exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente legislação suplementar e, quando 

couber, a plena, para atender às suas peculiaridades;    
✓ Fixar tarifas públicas dos serviços de sua competência. 

CAPÍTULO III - DOS MUNICÍPIO (ART. 20 AO 29) 

➔ O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da Constituição 
Federal e os desta Constituição. 

Recomenda-se realizar a leitura dos demais artigos dispostos nesse capítulo. 

CAPÍTULO IV - DA INTERVENÇÃO (ART. 30 AO 31) 

➔ O Estado não intervirá no Município, salvo quando:  
✓ Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;  
✓ Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;  
✓ Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento 

do ensino;  
✓ O Tribunal de Justiça do Estado der provimento à representação para assegurar a observância de 

princípios indicados nas Constituições Federal e Estadual, ou para prover a execução de lei, de 
ordem ou de decisão judicial. 



 

 

 

CAPÍTULO V - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I - Disposições Gerais (Art. 32 ao 37) 

Art. 32. As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos 
Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, (...) 

As disposições gerais não diferem muito do que você já estudou na CF. Todavia, ressaltamos a importância 
de uma leitura atenta. 

Seção II - Dos Servidores Públicos Civis (Art. 38 ao 42) 

➔ Recomenda-se que faça a leitura atenciosa dos art. 38 ao 42. 

Seção III - Dos Servidores Públicos Militares (Art. 43 ao 46) 

➔ Recomendamos apenas uma rápida leitura desse dispositivo. 

Seção IV - Do Controle dos Atos Administrativos (Art. 45 ao 47) 

➔ Recomendamos apenas uma rápida leitura desse dispositivo. 

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

Vajamos como está organizado esse título: 

 

➔ Julgamos esse um dos mais importantes para sua prova. Portanto, tenha atenção redobrada!  

Além disso, reiteramos que a proposta da aula não é esgotar o estudo da lei seca, trabalhando cada um dos 
artigos. Por isso, é importante que você se comprometa a estudar todos esses artigos na literalidade da CE 

Organização dos 
Poderes

Capítulo I - Do Poder Legislativo (art. 48 ao 77)

Capítulo II – Do Poder Executivo (art. 78 ao 100)

Capítulo III – Do Poder Judiciário (art. 101 ao 112)

Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Administração da Justiça (art. 113 ao 123)



 

 

 

CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO 

Vamos trazer aqui uma ideia geral do que está contido dentro desse tópico e abordar apenas o que julgamos 
mais relevante, combinado?  

 

Seção I - Das Garantias e Composição (Art. 48 ao 54) 

 

O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de Deputados eleitos 
na forma da lei. 

O número de Deputados à Assembleia Legislativa será o triplo da representação federal na Câmara dos 
Deputados; alcançado o número de trinta e seis, será este acrescido de tantos quantos forem os Deputados 
Federais acima de doze. 

Do Poder 
Legislativo

Seção I - Das Garantias e Composição (Art. 48 ao 54)

Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa (Art.55 ao 57)

Seção III - Das Reuniões (Art. 58 ao 59)

Seção IV - Das Comissões (Art. 60)

Seção V - Do Processo Legislativo (Art. 61)

Seção VI - Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e 
Patrimonial (Art. 70 ao 77)



 

 

 

 

A seguir, o art. 53 estabelece as situações em que o Deputado perderá o mandato e as respectivas formas 
pelas quais essa perda dar-se-á. Para fins didáticos, fizemos uma tabela a fim de que o agrupamento fique 
mais claro. Vejamos: 

 

PERDERÁ O MANDATO O DEPUTADO: FORMA DA PERDA: 

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

A perda do mandato será declarada pela 
Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, 
mediante provocação da Mesa ou de partido 

político com representação na Casa, assegurada 
ampla defesa. 

II – cujo procedimento for incompatível com o 
decoro parlamentar; 

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

III - que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, 
salvo por doença comprovada, licença ou missão 
autorizada pela Assembleia Legislativa; 

A perda será declarada pela Mesa, de ofício, ou 
mediante provocação de qualquer Deputado ou de 
partido político com representação na Assembléia 
Legislativa. IV – que perder os direitos políticos ou os tiver 

suspensos; 

O Deputado 
não pode:

I – desde a 
expedição do 

diploma:

a) firmar contrato com pessoas jurídicas 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 seja demissível, ad nutum nas entidades 

constantes da alínea anterior;

II – desde a 
posse:

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

público, ou nela exercer função remunerada; 

b) patrocinar causas de interesse de qualquer das entidades 
mencionadas no inciso I, alínea “a”;

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

d) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas 
entidades referidas na alínea "a", do inciso I.



 

 

 

V - quando  o  decretar  a  Justiça  Eleitoral,  nos  
casos  previstos  na Constituição Federal; 

De outro lado, o art. 54 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos:  

 

Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa (Art.55 ao 57) 

ART. 55 CABE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM A SANÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO, DISPOR SOBRE TODAS AS 

MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO ESTADO, ESPECIALMENTE SOBRE: 

I- Tributos, arrecadação, distribuição de rendas;  
II- Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e da dívida pública;  
III- Fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da 
legislação federal; Redação dada pela Emenda Constitucional nº 12, de 20 de agosto de 1997. 
IV- Planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  
V- Transferência temporária da sede do governo;  
VI- Criação, incorporação, fusão, anexação e desmembramento de Municípios;  
VII - Divisão territorial em Municípios e organização administrativa do Estado, judiciária, do Ministério 
Público, da Procuradoria-Geral, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas;  
VIII- Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como a fixação dos 
respectivos vencimentos;  
IX- Criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração direta, indireta 
e fundacional;  
X- Alienação, cessão, permuta ou arrendamento de imóveis públicos;  
XI- Exploração, permissão ou concessão de serviço público;  
XII- Instituição  de  regiões  metropolitanas,  aglomerações  urbanas  e micro-regiões 

➔ Reforçamos a necessidade de uma leitura dos demais artigos dessa seção.  

Seção III - Das Reuniões (Art. 58 ao 59) 

A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na capital do Estado, independentemente de convocação, 
de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 

➔ A sessão legislativa não será interrompida enquanto não for aprovada a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

Não perderá o 
mandato o 
Deputado:

I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, 
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território e de Prefeitura 

Municipal ou de chefe de missão diplomática temporária;

II –licenciado pela Assembléia Legislativa por motivo de doença, ou para 
tratar de interesse particular, sem direito a remuneração, desde que, neste 

caso, o afastamento não seja superior a cento e vinte dias por sessão 
legislativa. 



 

 

 

Seção IV - Das Comissões (Art. 60) 

A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e 
com as atribuições previstas no regimento interno ou no ato de que resultar sua criação. 

Seção V - Do Processo Legislativo (Art. 61) 

 

Da Emenda à Constituição 

Art. 62. Esta Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - De um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa; 

II - Do Governador do Estado; 

II - De iniciativa popular, na forma do Art.69;  

IV - De um terço, no mínimo, das Câmaras Municipais. 

➔ A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 

➔ Querido Aluno recomendamos que leia com atenção o parágrafo único do art. 63. 

 

A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia Legislativa de projeto 
de lei ou proposta de emenda à Constituição, devidamente articulados e subscritos por, no 

O processo 
legislativo 

compreende a 
elaboração 

de:

I – emenda à 
Constituição;

II – lei 
complementar;

III – lei ordinária;
IV - decretos 
legislativos;

V - resoluções.



 

 

 

mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos cinco Municípios com 
um mínimo de dois por cento dos eleitores de cada um dos Municípios. 

Seção VI - Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial 
(Art. 70 ao 77) 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos 
Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, 
quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, nas suas 
respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada 
um dos Poderes. 

➔ Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os Municípios 
respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
✓ Recomendamos a leitura atenta aos demais artigos desta disposição.  

 

(CEBRASPE (CESPE) - Analista do Executivo (ES) /Direito/2013) A Constituição do Estado do Espírito 
Santo prevê que: 

a) os municípios do estado do Espírito Santo estipulem livremente, nas respectivas leis orgânicas, as 
datas para a realização das eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. 

b) a inviolabilidade dos vereadores por suas palavras, opiniões e votos estende-se a todo o território 
estadual. 

c) o território do município seja dividido, para fins administrativos, em distritos. 

d) a iniciativa popular de projetos de lei municipal é proibida. 

e) os prefeitos sejam julgados perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Comentários 

Observado o disposto dos art. 22 e 29 da CE-ES, a alternativa correta é a letra C. 



 

 

 

(CEBRASPE (CESPE) - Analista do Executivo (ES) /Direito/2013) Com base na Constituição do Estado 
do Espírito Santo, assinale a opção correta a respeito da intervenção desse estado nos municípios nele 
situados. 

a) O município que deixar de pagar, por mais de dois meses, a dívida fundada poderá sofrer 
intervenção. 

b) A intervenção em município efetiva-se por meio de decreto legislativo editado pela Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo. 

c) A não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do 
ensino justifica a intervenção estadual. 

d) A intervenção pode ser decretada sem prazo definido e pode, ainda, perdurar mesmo depois de 
cessados os motivos que inicialmente lhe deram causa. 

e) Depois de cessada a intervenção, o interventor estará desobrigado de prestar contas de sua 
administração. 

Comentários 

Observados os dispostos dos art. 31 da CE-ES e art. 35 da CF, a alternativa correta é a letra C. 

(CEBRASPE (CESPE) - Analista do Executivo (ES) /Direito/2013) Com base no que dispõe a Constituição 
do Estado do Espírito Santo acerca da administração pública, assinale a opção correta. 

a) A publicidade dos programas dos órgãos públicos estaduais pode conter símbolos que caracterizem 
promoção de determinado partido político, mas não de autoridades ou servidores. 

b) A proibição de acumulação de cargos públicos no âmbito estadual não se estende às sociedades de 
economia mista. 

c) O controle dos atos administrativos é institucional, podendo ser realizado, portanto, pelo Poder 
Judiciário ou pela própria administração, mas não pela sociedade. 

d) É facultado à administração anular seus próprios atos se estes padecerem de vícios que os tornem 
ilegais. 

e) A Constituição estadual admite que a lei estabeleça restrições aos ocupantes de cargo ou emprego 
público, seja na administração direta, seja na indireta, que tenham acesso a informações privilegiadas. 

Comentários 

De acordo com o art. 32, § 13 da CE- ES a alternativa correta é a letra E. 



 

 

 

CAPÍTULO II - DO PODER EXECUTIVO 

Seção I - Do Governador e do Vice-Governador do Estado (Art. 78 ao 90) 

Recomendamos uma leitura atenta dos dispositivos desta seção, todavia destacaremos alguns pontos acerca 
do Governador e do Vice-Governador. 

➔ A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado 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 término do mandato governamental vigente. 

➔ Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Governador ou o Vice-Governador do Estado 
salvo motivo de força-maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. 

➔ Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador do Estado, ou vacância dos 
respectivos cargos serão, sucessivamente chamados ao exercício do Governador, far-se-á eleição 
noventa dias depois de aberta Presidente do Tribunal de Justiça. 

➔ Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á eleição noventa dias depois de 
aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância dos últimos dos anos do período governamental, a 
eleição para ambos os cargos será feita pela Assembleia Legislativa, na forma da lei, trinta dias 
depois de aberta a última vaga. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos 
seus antecessores. 

Seção II - Das Atribuições do Governador do Estado (Art. 91) 

COMPETE PRIVATIVAMENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO: 

Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado:  
I - Exercer, com auxílio dos Secretários de Estado a direção superior da administração estadual;  
II - Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição;  
III - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução;  
IV - Vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, na forma prevista nesta Constituição; 
V - Dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos.  
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;  
VI - Nomear e exonerar Secretário de Estado;  
VII- Nomear o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado;  
VIII - Nomear os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, na forma prevista nesta Constituição;  
IX- Nomear e exonerar dirigente de autarquia, empresa pública e fundação instituída e mantida pelo Poder 
Público;  
X- Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição;  
XI- Remeter mensagem e plano de governo à Assembleia Legislativa por ocasião da abertura da sessão 
legislativa ordinária, expondo a situação econômica, financeira, administrativa, política e social do Estado 
e solicitando as providências que julgar necessárias;  
XII- Decretar e executar a intervenção nos Municípios na forma desta Constituição;  



 

 

 

XIII- Autorizar convênios ou acordos a serem celebrados com entidades ou fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público;   
XIV - Conferir condecorações e distinções honoríficas estaduais;   
XV- Prestar as informações solicitadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário nos casos e prazos fixados em 
lei;  
XVI- Enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual de investimentos, o plano estadual de 
desenvolvimento, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a proposta de orçamento anual previstos 
nesta Constituição; 
XVIII - Prestar à Assembleia Legislativa até o dia 30 de abril de cada ano, as contas relativas ao exercício 
anterior;  
XVIX - Prover e extinguir os cargos públicos estaduais, com as restrições desta Constituição e na forma que 
a lei estabelecer; 
XX- Decretar situação de emergência e estado de calamidade pública;  
XXI- Delegar aos Secretários de Estado as atribuições previstas nos incisos V e XIX;  
XXII- Convocar extraordinariamente a Assembleia Legislativa na forma prevista nesta Constituição; 
XXIII- Enviar ao Poder Legislativo o Programa de Metas e Ações Estratégicas de seu Governo até 90 
(noventa) dias após sua posse. 

Seção III - Da Responsabilidade do Governador do Estado (Art. 92 ao 94) 

 

Seção IV - Dos Secretários de Estado (Art. 96 ao 100) 

Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no 
exercício dos direitos políticos. 

➔ Reforçamos a necessidade de uma leitura dos demais artigos a respeito dos Secretários do Estado. 

Seção V - Do Conselho do Estado (Art. 100A ao 100B) 

O Conselho de Estado é o órgão superior de consulta do Governador, e dele participam:  

Art. 92. São crimes 
de responsabilidade 

os atos do 
Governador que 
atentem contra a 

Constituição Federal, 
contra a Constituição 

Estadual e, 
especialmente, 

contra:

I - a existência do Estado;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério 
Público;

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

IV - a segurança interna do País ou do Estado;

V - a probidade na administração;

VI - a Lei Orçamentária;

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais;



 

 

 

✓ O Vice-Governador do Estado;  
✓ O Presidente da Assembleia Legislativa; 
✓ 2 (dois) integrantes do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa, indicados pelos seus pares;  
✓ O Procurador Geral de Justiça;  
✓ O Secretário de Estado da Segurança Pública; 
✓ 4 (quatro) cidadãos capixabas todos com mandato de 2 (dois) anos, vedada à recondução, sendo: 

a) 2 (dois) nomeados pelo Governador do Estado; 

b) 2 (dois) eleitos pela Assembleia Legislativa 

Seção VI - Dos Conselhos de Políticas Públicas do Estado (Art. 100 C) 

➔ Compete ao Poder Executivo garantir a capacitação dos conselheiros representantes da sociedade 
civil nos Conselhos de Políticas Públicas do Estado. 

 

(CEBRASPE (CESPE) - Auditor do Tribunal de Contas do Espírito Santo/2012) À luz da legislação 
aplicável ao TCE/ES, julgue o próximo item. 

A Constituição do Estado do Espírito Santo determina que os projetos de lei relativos ao plano 
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais sejam 
previamente submetidos ao TCE/ES, que deverá examiná-los e sobre eles emitir parecer. 

Comentários 

De acordo com o art. 71 da CE-ES a afirmativa está ERRADA. 

(CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Julgue o 
item a seguir, referente ao controle da administração pública. 

O TCE/ES caracteriza-se por atuar no controle externo e tem o poder de julgar as contas no que se 
refere a aspectos como legalidade, eficácia, efetividade e economicidade. 

Comentários 

Observados os dispostos no art. 70 e 71 da CE-ES a alternativa está CERTA. 



 

 

 

CAPÍTULO III - DO PODER JUDICIÁRIO (ART. 101 AO 112) 

São órgãos do Poder Judiciário: 

✓ I - O Tribunal de Justiça; 
✓ II - Os Juízes de Direito; 
✓ III - Os Tribunais do Júri; 
✓ IV - Os Tribunais ou Juízes; 
✓ IV - Os Juizados Especiais; 
✓ V - O Conselho de Justiça Militar. 

Integram a administração da justiça os juízes de paz. 
As serventias da justiça, do foro judicial e extrajudicial são órgãos auxiliares do Poder 

Judiciário. 

➔ Compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado e de 
suas alterações, observados os princípios do art. 108, desta Constituição. 

ART. 123. COMPETE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

I - Processar e julgar, originariamente:  
a) nos crimes comuns o Vice-Governador do Estado, os Deputados Estaduais e os Prefeitos Municipais, e, 
nesses e nos de responsabilidade, os juízes de direito e os juízes substitutos, os Secretários de Estado, o 
Procurador-Geral de Justiça, os membros do Ministério Público e o Procurador Geral do Estado, ressalvada 
a competência da justiça eleitoral;  
 b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do Governador do Estado, do Presidente da 
Assembleia Legislativa dos membros da sua Mesa, do Presidente e dos Conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado, do Procurador-Geral de Justiça do Procurador-Geral do Estado, de Secretário de Estado e do 
próprio Tribunal, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente e do Corregedor Geral da Justiça;  
c) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, 
ressalvada a competência da justiça eleitoral;  
d) os mandados de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 
Governador do Estado, da Assembleia Legislativa de sua Mesa, do Tribunal de Contas, do próprio Tribunal 
de órgãos, entidade ou autoridade estadual da administração direta ou indireta, ressalvados os casos de 
competência dos tribunais federais e dos órgãos da justiça militar, da justiça eleitoral, da justiça do 
trabalho e da justiça federal;  
e) as ações de inconstitucionalidade contra lei ou atos normativos estaduais ou municipais que firam 
preceitos desta Constituição;  
f)  as ações rescisórias de seus julgados e as revisões criminais;  
g) as execuções de sentença, nas causas de sua competência originária;  
h) nas ações que possam resultar na suspensão ou perda dos direitos políticos ou na perda da função 
pública ou de mandato eletivo, aqueles que tenham foro no Tribunal de Justiça por prerrogativa de função, 
previsto nesta Constituição; Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 09 de julho de 2012. 
(Vide ADI nº 4870 – aguardando julgamento) 
 II - Solicitar intervenção:  



 

 

 

a) federal, nos termos da Constituição Federal;  
b) estadual, nos casos previstos no Art.30, IV.  

Art. 112. São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de leis ou de atos 
normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição:  

I - O Governador do Estado;  

II - A Mesa da Assembleia Legislativa;  

III- O Procurador-Geral de Justiça;  

IV- O partido político com representação na Assembleia Legislativa;  

V - A secção regional da Ordem dos Advogados do Brasil;  

VI - A federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual e municipal quando se tratar 
de lei ou ato normativo local;  

VII - O Prefeito Municipal e a Mesa da Câmara, em se tratando de lei ou ato normativo local.  

§ 1º - O Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de 
inconstitucionalidade.  

§ 2º - Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será comunicada à Assembleia Legislativa 
ou à Câmara Municipal para suspensão, no todo ou em parte, da execução da lei ou do ato 
impugnado.  

§ 3º - Declarada a inconstitucionalidade por emissão 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. 

CAPÍTULO IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS A ADMINISTRAÇÃO DA 
JUSTIÇA 

Neste capítulo vamos estudar as funções essenciais à administração da Justiça no âmbito estadual, vejamos 
de forma esquematizada:  



 

 

 

 

Recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos. Todavia, descreveremos acerca da 
seção da Procuradoria Geral do Estado: 

A Procuradoria Geral do Estado A Procuradoria-Geral é o órgão que representa o Estado, 
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhes ainda nos termos da lei complementar, as 
atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Estadual. 

A Procuradoria Geral do Estado tem por chefe o Procurador-Geral do Estado, de livre nomeação pelo 
Governador dentre advogados maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

O ingresso nas classes iniciais da carreira de Procurador far-se-á mediante concurso público de provas e 
títulos.  

➔ Os integrantes da Procuradoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa 
são remunerados por iguais subsídios. 

➔ Compete à Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa a representação judicial e extrajudicial do 
Poder Legislativo nos atos praticados pelos seus representantes ou por sua administração interna. 

TÍTULO V - DA DEFESA DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE 

CAPÍTULO I - DA SEGURANÇA PÚBLICA (ART. 124 AO 131) 

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 Civil; 
✓ II - Polícia Militar; 
✓ III - Corpo de Bombeiros Militar. 

 

Funções Essenciais 
à Justiça

Do Ministério Público (Art. 113 ao 121)

Da Procuradoria-Geral do Estado (Art. 122)

Da Procuradoria Geral do Município (Art. 122 A)

Da Defensoria Pública (Art. 123)



 

 

 

Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei municipal. 

CAPÍTULO II - DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA ESTADUAL (ART. 132 
AO 134) 

➔ Sugerimos uma leitura rápida dos art. 132 ao 134. As chances dessas disposições serem cobradas em 
sua prova são mínimas.  

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO (ART. 135 

AO 156) 

Esse título contém duas subdivisões: 

 

➔ Essas disposições sobre as Finanças Públicas não diferem muito daquelas já trazidas pela CF. De 
qualquer modo, recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

TÍTULO VII - DA ORDEM SOCIAL (ART. 157 AO 205) 

➔ Sugerimos uma leitura rápida sobre este título. As chances dessas disposições cair em sua prova são 
mínimas. 

TÍTULO VIII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA: 

Capítulo I - Dos Princípios Gerais (Art. 206 ao 210) 
Capítulo II - Da Política de Desenvolvimento Estadual (art. 211 ao 245) 
Capítulo III - Da Política Fundiária, Agrícola e Pesqueira (Art. 246 ao 257) 
Capítulo IV - Da Política de Recursos Hídricos e Minerais (Art. 258 ao 262) 

➔ É importante que você faça uma leitura atenta desses dispositivos.  

Da tributação e do 
orçamento

Capítulo I – Do Sistema Tributário Estadual (art. 135 ao 146)

Capítulo II – Das Finanças Públicas (art. 147 ao 156)



 

 

 

 

(CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Com 
base no disposto na Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue o item a seguir. 

O estado do Espírito Santo e seus municípios devem conceder tratamento jurídico diferenciado às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, com o objetivo de incentivá-las. 

Comentários 

De acordo com o art. 208 da CE- ES a afirmativa está CERTA.  

 (CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Com 
base no disposto na Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue o item a seguir. É permitido, com 
prévia autorização do governador do estado, o remanejamento de recursos de um órgão público para 
outro, desde que o valor a ser remanejado não exceda o limite de 50% do valor fixado para o orçamento 
da unidade gestora. 

Comentários 

De acordo, com o art. 152 o item acima está ERRADO. 

TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos artigos 263 ao 283. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 63 artigos no ADCT. Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas 
disposições sejam cobradas em sua prova é muito pequena.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí, pessoal? Tudo certo? 

Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado!  

Quaisquer dúvidas estou às ordens nos canais do curso e nos seguintes contatos: 



 

 

 

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

Grande abraço! 

Igor Maciel 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (CEBRASPE (CESPE) - Defensor Público do Estado do Espírito Santo/2009) A defensoria pública é 
instituição essencial à função jurisdicional do Estado e tem previsão expressa na CF e na CEES. 
Considerando as referidas normas fundamentais, julgue o item que se segue. Ao tratar da defesa do 
consumidor, a CEES, na implantação da política pública, assegura ao consumidor o direito de assistência 
judiciária, quando solicitada, de forma ampla, integral e gratuita, independentemente de sua situação 
financeira. 

Comentários 

De acordo, com o art. 11, inciso IV o item está CERTO.  

2. (CEBRASPE (CESPE) - Defensor Público do Estado do Espírito Santo/2009) A defensoria pública é 
instituição essencial à função jurisdicional do Estado e tem previsão expressa na CF e na CEES. 
Considerando as referidas normas fundamentais, julgue o item que se segue. 

Após três anos de efetivo exercício, é assegurada a estabilidade aos defensores públicos do estado, que 
somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo 
administrativo em que lhes seja assegurada ampla defesa, por ato do defensor público geral do estado, ou 
em virtude da reprovação no procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, facultados, igualmente, a ampla defesa e o contraditório. 

Comentários 

De acordo, com a CF/88 o item está ERRADO. Tanto a CF/88 quanto a CEES não garante de forma automática 
a estabilidade do Defensor após 3 nãos, devendo este passar por avaliação de desempenho. 

3.  (CEBRASPE (CESPE) - Analista do Executivo (ES) /Direito/2013) A Constituição do Estado do Espírito 
Santo prevê que: 

a) os municípios do estado do Espírito Santo estipulem livremente, nas respectivas leis orgânicas, as datas 
para a realização das eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. 

b) a inviolabilidade dos vereadores por suas palavras, opiniões e votos estende-se a todo o território 
estadual. 

c) o território do município seja dividido, para fins administrativos, em distritos. 

d) a iniciativa popular de projetos de lei municipal é proibida. 



 

 

 

e) os prefeitos sejam julgados perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Comentários 

Observado o disposto dos art. 22 e 29 da CE-ES, a alternativa correta é a letra C. 

4. (CEBRASPE (CESPE) - Analista do Executivo (ES) /Direito/2013) Com base na Constituição do Estado 
do Espírito Santo, assinale a opção correta a respeito da intervenção desse estado nos municípios nele 
situados. 

a) O município que deixar de pagar, por mais de dois meses, a dívida fundada poderá sofrer intervenção. 

b) A intervenção em município efetiva-se por meio de decreto legislativo editado pela Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo. 

c) A não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino 
justifica a intervenção estadual. 

d) A intervenção pode ser decretada sem prazo definido e pode, ainda, perdurar mesmo depois de cessados 
os motivos que inicialmente lhe deram causa. 

e) Depois de cessada a intervenção, o interventor estará desobrigado de prestar contas de sua 
administração. 

Comentários 

Observados os dispostos dos art. 31 da CE-ES e art. 35 da CF, a alternativa correta é a letra C. 

5.  (CEBRASPE (CESPE) - Analista do Executivo (ES) /Direito/2013) Com base no que dispõe a 
Constituição do Estado do Espírito Santo acerca da administração pública, assinale a opção correta. 

a) A publicidade dos programas dos órgãos públicos estaduais pode conter símbolos que caracterizem 
promoção de determinado partido político, mas não de autoridades ou servidores. 

b) A proibição de acumulação de cargos públicos no âmbito estadual não se estende às sociedades de 
economia mista. 

c) O controle dos atos administrativos é institucional, podendo ser realizado, portanto, pelo Poder Judiciário 
ou pela própria administração, mas não pela sociedade. 

d) É facultado à administração anular seus próprios atos se estes padecerem de vícios que os tornem ilegais. 

e) A Constituição estadual admite que a lei estabeleça restrições aos ocupantes de cargo ou emprego público, 
seja na administração direta, seja na indireta, que tenham acesso a informações privilegiadas. 

Comentários 

De acordo com o art. 32, § 13 da CE- ES a alternativa correta é a letra E. 

6.  (CEBRASPE (CESPE) - Auditor do Tribunal de Contas do Espírito Santo/2012) À luz da legislação 
aplicável ao TCE/ES, julgue o próximo item. 



 

 

 

A Constituição do Estado do Espírito Santo determina que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às 
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais sejam previamente submetidos ao 
TCE/ES, que deverá examiná-los e sobre eles emitir parecer. 

Comentários 

De acordo com o art. 71 da CE-ES a afirmativa está ERRADA. 

7. (CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Julgue 
o item a seguir, referente ao controle da administração pública. 

O TCE/ES caracteriza-se por atuar no controle externo e tem o poder de julgar as contas no que se refere a 
aspectos como legalidade, eficácia, efetividade e economicidade. 

Comentários 

Observados os dispostos no art. 70 e 71 da CE-ES a alternativa está CERTA.  

8. (CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Com 
base no disposto na Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue o item a seguir. 

O estado do Espírito Santo e seus municípios devem conceder tratamento jurídico diferenciado às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, com o objetivo de incentivá-las. 

Comentários 

De acordo com o art. 208 da CE- ES a afirmativa está CERTA.  

9. (CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Ponto 
de Exclamação Atenção: Esta questão foi anulada pela banca. Com base no disposto na Constituição do 
Estado do Espírito Santo, julgue o item a seguir. 

Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, modificar o efetivo da Polícia Militar do Estado. 

Comentários 

Tal questão foi anulada pela banca, achamos necessário menciona-la para fins de curiosidade.  

10. (CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Com 
base no disposto na Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue o item a seguir. É permitido, com 
prévia autorização do governador do estado, o remanejamento de recursos de um órgão público para 
outro, desde que o valor a ser remanejado não exceda o limite de 50% do valor fixado para o orçamento 
da unidade gestora. 

Comentários 

De acordo, com o art. 152 o item acima está ERRADO. 



 

 

 

LISTA DE QUESTÕES  

1. (CEBRASPE (CESPE) - Defensor Público do Estado do Espírito Santo/200) A defensoria pública é 
instituição essencial à função jurisdicional do Estado e tem previsão expressa na CF e na CEES. 
Considerando as referidas normas fundamentais, julgue o item que se segue. Ao tratar da defesa do 
consumidor, a CEES, na implantação da política pública, assegura ao consumidor o direito de assistência 
judiciária, quando solicitada, de forma ampla, integral e gratuita, independentemente de sua situação 
financeira. 

2. (CEBRASPE (CESPE) - Defensor Público do Estado do Espírito Santo/2009) A defensoria pública é 
instituição essencial à função jurisdicional do Estado e tem previsão expressa na CF e na CEES. 
Considerando as referidas normas fundamentais, julgue o item que se segue. 

Após três anos de efetivo exercício, é assegurada a estabilidade aos defensores públicos do estado, que 
somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo 
administrativo em que lhes seja assegurada ampla defesa, por ato do defensor público geral do estado, ou 
em virtude da reprovação no procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, facultados, igualmente, a ampla defesa e o contraditório. 

3. (CEBRASPE (CESPE) - Analista do Executivo (ES) /Direito/2013) A Constituição do Estado do Espírito 
Santo prevê que: 

a) os municípios do estado do Espírito Santo estipulem livremente, nas respectivas leis orgânicas, as datas 
para a realização das eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. 

b) a inviolabilidade dos vereadores por suas palavras, opiniões e votos estende-se a todo o território 
estadual. 

c) o território do município seja dividido, para fins administrativos, em distritos. 

d) a iniciativa popular de projetos de lei municipal é proibida. 

e) os prefeitos sejam julgados perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

4. (CEBRASPE (CESPE) - Analista do Executivo (ES) /Direito/2013) Com base na Constituição do Estado 
do Espírito Santo, assinale a opção correta a respeito da intervenção desse estado nos municípios nele 
situados. 

a) O município que deixar de pagar, por mais de dois meses, a dívida fundada poderá sofrer intervenção. 

b) A intervenção em município efetiva-se por meio de decreto legislativo editado pela Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo. 

c) A não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino 
justifica a intervenção estadual. 

d) A intervenção pode ser decretada sem prazo definido e pode, ainda, perdurar mesmo depois de cessados 
os motivos que inicialmente lhe deram causa. 

e) Depois de cessada a intervenção, o interventor estará desobrigado de prestar contas de sua 
administração. 

5. (CEBRASPE (CESPE) - Analista do Executivo (ES) /Direito/2013) Com base no que dispõe a 
Constituição do Estado do Espírito Santo acerca da administração pública, assinale a opção correta. 



 

 

 

a) A publicidade dos programas dos órgãos públicos estaduais pode conter símbolos que caracterizem 
promoção de determinado partido político, mas não de autoridades ou servidores. 

b) A proibição de acumulação de cargos públicos no âmbito estadual não se estende às sociedades de 
economia mista. 

c) O controle dos atos administrativos é institucional, podendo ser realizado, portanto, pelo Poder Judiciário 
ou pela própria administração, mas não pela sociedade. 

d) É facultado à administração anular seus próprios atos se estes padecerem de vícios que os tornem ilegais. 

e) A Constituição estadual admite que a lei estabeleça restrições aos ocupantes de cargo ou emprego público, 
seja na administração direta, seja na indireta, que tenham acesso a informações privilegiadas. 

6. (CEBRASPE (CESPE) - Auditor do Tribunal de Contas do Espírito Santo/2012) À luz da legislação 
aplicável ao TCE/ES, julgue o próximo item. 

A Constituição do Estado do Espírito Santo determina que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às 
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais sejam previamente submetidos ao 
TCE/ES, que deverá examiná-los e sobre eles emitir parecer. 

7. (CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Julgue 
o item a seguir, referente ao controle da administração pública. 

O TCE/ES caracteriza-se por atuar no controle externo e tem o poder de julgar as contas no que se refere a 
aspectos como legalidade, eficácia, efetividade e economicidade. 

8. (CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Com 
base no disposto na Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue o item a seguir. 

O estado do Espírito Santo e seus municípios devem conceder tratamento jurídico diferenciado às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, com o objetivo de incentivá-las. 

9. (CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Ponto 
de Exclamação Atenção: Esta questão foi anulada pela banca. Com base no disposto na Constituição do 
Estado do Espírito Santo, julgue o item a seguir. 

Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, modificar o efetivo da Polícia Militar do Estado. 

10. (CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) /Auditoria Governamental/2012) Com 
base no disposto na Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue o item a seguir. É permitido, com 
prévia autorização do governador do estado, o remanejamento de recursos de um órgão público para 
outro, desde que o valor a ser remanejado não exceda o limite de 50% do valor fixado para o orçamento 
da unidade gestora. 

GABARITO 

1. CORRETA 
2. INCORRETA 
3. C 
4. C 
5. E 

6. INCORRETA 
7. CORRETA 
8. CORRETA 
9. ANULADA 
10. INCORRETA 
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