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BREVES ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

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 de São 
Paulo.  

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: 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacao-constituicao-0-
05.10.1989.html 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

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

Igor Maciel 

Boa aula! 

  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacao-constituicao-0-05.10.1989.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacao-constituicao-0-05.10.1989.html
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TÍTULO I - DOS FUNDAMENTOS DO ESTADO 

O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências 
que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. 

A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo objeto 
principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. Ademais, o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos. 

 

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 

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

➔ É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições. 
➔ O cidadão, investido na função de um dos Poderes, não poderá exercer a de outro, salvo as exceções 

previstas na Constituição do Estado de São Paulo. 

Vejamos como está organizado esse título: 
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➔ Julgamos esse um dos mais importantes para sua prova. Portanto, tenha atenção redobrada!  

Além disso, afirmamos 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. 

CAPÍTULO II - DO PODER LEGISLATIVO 

Como você perceberá ao final desse tópico, o Poder Legislativo é um dos temas preferidos das Bancas 
Organizadoras. Portanto, é fundamental que você estude com muito afinco todos os artigos relativos a ele. 
Vamos trazer aqui uma ideia geral do que está contido dentro desse tópico e abordar apenas o que julgamos 
mais relevante, combinado? 

 

Seção I - Da Organização do Poder Legislativo (art. 9º ao 13) 

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. 

➔ 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. 

➔ No primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á, da mesma forma, em sessões 
preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, para a posse de seus membros e eleição da Mesa. 

Organização dos Poderes

Capítulo II - Poder Legislativo (art. 9 ao 36)

Capítulo III – Poder Executivo (art. 37 ao 53)

Capítulo IV – Poder Judiciário (art. 54 ao 90)

Capítulo VI – Das Funções Essenciais à Justiça (art. 91 ao 110)

Poder 
Legislativo

Da Organização do Poder Legislativo (art. 9º ao 13)

Dos Deputados (art. 14 ao  18)

Das Atribuições do Poder Legislativo (art. 19 e 20)

Do Processo Legislativo (art. 21 ao 29)

Da Procuradoria da Assembleia-Legislativa (art. 30)

Do Tribunal de Contas  (art. 31)

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (art. 32 ao 36)
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➔ A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e sem deliberação sobre o projeto de lei do orçamento e sobre as contas prestadas 
pelo Governador, referentes ao exercício anterior. 

 

A convocação de sessão extraordinária da Assembleia Legislativa será feita:  
I - pelo Governador do Estado;  
II - por seu Presidente:  
a) quando ocorrer intervenção em Município;  
b) para compromisso e posse do Governador ou do Vice-Governador do Estado;  
c) a requerimento da maioria de seus membros, em caso de urgência ou de interesse público 
relevante.  
Observação: Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa deliberará somente 
sobre a matéria para a qual tenha sido convocada.  

➔ A Assembleia Legislativa funcionará em sessões públicas, presente, nas sessões deliberativas, pelo 
menos um quarto de seus membros e, nas sessões exclusivamente de debates, pelo menos um 
oitavo de seus membros. 

➔ 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. 

➔ Os membros da Mesa e seus substitutos serão eleitos para um mandato de dois anos, sendo que a 
eleição far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa. É vedada 
a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. 

➔ A Assembleia Legislativa terá Comissões permanentes e temporárias, na forma e com as atribuições 
previstas no Regimento Interno. 

Seção II - Dos Deputados (arts. 14 ao 18) 

Artigo 14 - Os Deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos.  

§1º - Os Deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o 
Tribunal de Justiça.  

§2º - Desde a expedição do diploma, os membros da Assembleia Legislativa não poderão ser 
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro 
de vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus 
membros, resolva sobre a prisão.  
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§3º - Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal 
de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa que, por iniciativa de partido político nela 
representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o 
andamento da ação.  

§4º - O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável 
de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.  

§5º - A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.  

§6º - Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou 
prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou 
deles receberam informações.  

§7º - A incorporação às Forças Armadas de Deputados, embora militares e ainda que em tempo 
de guerra, dependerá de prévia licença da Assembléia Legislativa.  

§8º - As imunidades de Deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser 
suspensas mediante o 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.  

§9º - O Deputado ou a Deputada, sempre que representando uma das Comissões Permanentes, 
Comissões Parlamentares de Inquérito ou a Assembleia Legislativa, neste último caso mediante 
deliberação do Plenário, terá livre acesso às repartições públicas, podendo diligenciar 
pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta e agências reguladoras, 
sujeitando-se os respectivos responsáveis às sanções civis, administrativas e penais previstas 
em lei, na hipótese de recusa ou omissão.  

§10 - No caso de inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras, votos e manifestações 
verbais ou escritas de deputado em razão de sua atividade parlamentar, impende-se o 
arquivamento de inquérito policial e o imediato não-conhecimento de ação civil ou penal 
promovida com inobservância deste direito do Poder Legislativo, independentemente de 
prévia comunicação ao deputado ou à Assembleia Legislativa.  

§11 - Salvo as hipóteses do § 10, os procedimentos investigatórios e as suas diligências de 
caráter instrutório somente serão promovidos perante o Tribunal de Justiça, e sob seu 
controle, a quem caberá ordenar toda e qualquer providência necessária à obtenção de dados 
probatórios para demonstração de alegado delito de deputado. 
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A seguir, o art. 16 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 da página anterior) 

A perda de mandato será decidida pela Assembleia 
Legislativa, por votação nominal e maioria 

absoluta, mediante provocação da Mesa ou de 
partido político representado no Legislativo, 

assegurada ampla defesa. 

II – cujo procedimento for declarado 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 reuniões ordinárias, 
salvo licença ou missão autorizada pela Assembleia 
Legislativa; 

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. 

O Deputado 
não pode:

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, 
incluídos os de que seja demissível ad nutum, nas entidades 

indicadas na 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) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum nas 
entidades indicadas no inciso I, “a”;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das 
entidades a que se refere o inciso I, “a”;

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, 
estadual ou municipal.



 

 

 

 

 

9 
62 

IV – que perder os direitos políticos ou os tiver 
suspensos; 

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos 
previstos na Constituição da República; 

➔ É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento 
Interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao Deputado ou a percepção de vantagem 
indevida. 

De outro lado, o art. 17 estabelece situações nas quais o Deputado não perde o mandato. Vejamos:  

 

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. 

➔ Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição, se faltarem mais de quinze meses para o 
término do mandato. 

➔ Na hipótese do inciso I, mencionado acima, o Deputado poderá optar pelo subsídio fixado aos 
parlamentares estaduais. 

Os Deputados farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do mandato. 

Seção III - Das Atribuições do Poder Legislativo (arts. 19 e 20) 

As atribuições da Assembleia Legislativa estão previstas nos arts. 19 e 20. A diferença entre elas é que, no 
art. 19, é necessária a sanção do Governador do Estado, o que não ocorre no art. 20, que trata das atribuições 
privativas. Faça uma leitura atenta dos mesmos procurando diferenciá-los. 

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 Assembleia Legislativa por motivo de doença ou para tratar, 
sem subsídio, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.
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Seção IV - Do Processo Legislativo (arts. 21 ao 29) 

 

Da Emenda à Constituição 

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. 

As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, 
observados os demais termos da votação das leis ordinárias. 

O processo 
legislativo 

compreende a 
elaboração de:

I – emenda à 
Constituição;

II – lei 
complementar;

III – lei 
ordinária;

IV - decretos 
legislativos;

V - resoluções;

VI - leis 
delegadas.
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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. 

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.  

Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa a iniciativa das leis que disponham sobre: 

1 - Criação, incorporação, fusão, desmembramento de Municípios;  

2 - Regras de criação, organização e supressão de distritos nos Municípios; 

3 - Subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, observado o que dispõem 
os artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição Federal; 

4 - Declaração de utilidade pública de entidades de direito privado. 

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 e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto 
no artigo 47, XIX;  

3 - Organização da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado, observadas as normas 
gerais da União; 
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4 - Servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

5 - Militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma 
e transferência para inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar;  

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

 

O exercício direto da soberania popular realizar-se-á da seguinte forma: 
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. Destaca-se que um por cento do eleitorado do Estado poderá requerer à Assembleia 
Legislativa a realização de referendo sobre lei; 
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; 
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; 
Vale ressaltar que não serão suscetíveis de iniciativa popular matérias de iniciativa exclusiva, 
definidas na Constituição do Estado de São Paulo. 

Art. 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. 
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§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. 

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 (art. 30) 

A Procuradoria da Assembleia Legislativa compete exercer a representação judicial, a consultoria e o 
assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo. 

➔ Lei de iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa organizará a Procuradoria da Assembleia 
Legislativa, observados os princípios e regras pertinentes da Constituição Federal e da Constituição 
do Estado de São Paulo, disciplinará sua competência e disporá sobre o ingresso na classe inicial, 
mediante concurso público de provas e títulos. 

Seção VI - Do Tribunal de Contas (art. 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. 

Ademais, Os Conselheiros do Tribunal serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes 
requisitos: 
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Os Conselheiros, nas suas faltas e impedimentos, serão substituídos na forma determinada em 
lei, depois de aprovados os substitutos, pela Assembleia Legislativa. 
 
Os Substitutos de Conselheiros, quando no efetivo exercício da substituição, terão as mesmas 
garantias e impedimentos do titular. 
 
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 (arts. 32 ao 36) 

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. 

Ressalta-se que 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. 

ART. 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; 

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

2 - idoneidade moral e reputação ilibada;

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

4 - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija 
conhecimentos mencionados no item anterior.
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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. 

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. 
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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 do subsídio, 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. 

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. 

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. 

 

O Tribunal de Contas prestará suas contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, no prazo de 
sessenta dias, a contar da abertura da sessão legislativa. 

 

(FCC - 2013 - DPE-SP - Oficial de Defensoria Pública) Com relação à Organização do Poder Legislativo, 
considere: 

I. A Assembleia Legislativa funcionará em sessões públicas, presente, nas sessões deliberativas, pelo 
menos um quarto de seus membros e, nas sessões exclusivamente de debates, pelo menos um oitavo 
de seus membros. 
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II. Os membros da Mesa e seus substitutos serão eleitos para um mandato de dois anos, sendo que a 
eleição far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa. 

III. 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. 

IV. É vedada a existência de Comissões Temporárias na Assembleia Legislativa, sendo prevista 
constitucionalmente somente a existência de Comissões Permanentes, na forma e com as atribuições 
previstas no Regimento Interno. 

Nos termos da Constituição do Estado de São Paulo é correto o que se afirmar APENAS em 

a) I, II e III. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I e II. 

e) III e IV. 

Comentários 

Gabarito A. 

I: correto, nos termos do art. 10, caput. 

II: correto, conforme o art. 11, §1º. 

III: correto, com base no art. 10, §1º. 

IV: incorreto, em razão do art. 13, caput. 

(VUNESP - 2019 - TJ-SP - Contador Judiciário) Analise a seguinte hipótese: o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE), por meio de uma Comissão de Auditoria, constatou que o Ministério 
Público (MP) efetuou investimento substancial de recursos financeiros no aperfeiçoamento de sua 
estrutura funcional. Todavia, essa despesa não estava programada pelo órgão e foi feita sem a 
devida autorização. Nesse quadro, a referida Comissão do TCE solicitou ao MP que esclarecesse esse 
dispêndio de valores, mas a resposta do órgão foi considerada insuficiente. Assim, com base na 
Constituição do Estado de São Paulo, a conduta da comissão deve ser a seguinte: 

a) remeterá cópias do respectivo procedimento administrativo para apuração perante o Poder 
Judiciário. 

b) deverá recomendar ao MP que seja ratificada a despesa por meio de autorização da autoridade 
competente. 
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c) deverá sustar o ato que ordenou a despesa e determinar ao responsável o imediato reembolso ao 
erário. 

d) aplicará multa ao MP no montante de duas vezes o valor dispendido sem a devida autorização. 

e) solicitará ao TCE pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 34, §1º. 

(VUNESP - 2018 - FAPESP - Procurador) A respeito do Tribunal de Contas do Estado, a Constituição 
Bandeirante estabelece que os seus Conselheiros 

a) serão escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade. 

b) para serem nomeados devem possuir, dentre outros requisitos, notórios conhecimentos jurídicos, 
contábeis, econômicos e financeiros ou de Administração Pública. 

c) terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Deputados 
Estaduais. 

d) serão substituídos nas suas faltas e impedimentos, na forma determinada em lei, depois de 
aprovados os substitutos, pelo Governador. 

e) farão declaração pública de bens, no ato da posse e a cada dois anos, até o término do exercício do 
cargo. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 31, §1º, 3. 

(VUNESP - 2018 - PGE-SP - Procurador do Estado) Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, os 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno, sobre o qual é correto afirmar: 

a) ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade, ou ofensa aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição 
Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. 

b) são legitimados para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou 
municipais, contestados em face da Constituição do Estado de São Paulo ou por omissão de medida 
necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição, no âmbito de seu interesse. 

c) não há de se falar em forma integrada de sistema de controle interno, conceito inconstitucional, por 
ferir o princípio da separação dos Poderes e a competência do Tribunal de Contas do Estado. 
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d) podem convocar a qualquer momento 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. 

e) deverão avaliar as metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento 
anual por meio de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial, nas unidades administrativas. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 35, §1º. 

(VUNESP - 2018 - Câmara de Dois Córregos - SP - Diretor Contábil Legislativo) Considerando o 
disposto na Constituição do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta a respeito da 
inviolabilidade dos Deputados Estaduais. 

a) Os Deputados são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, exceto no âmbito 
penal. 

b) Os Deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior 
Tribunal de Justiça. 

c) Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em 
razão do exercício do mandato. 

d) Desde a eleição, os membros da Assembleia Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante 
de crime inafiançável. 

e) As imunidades dos Deputados não subsistirão durante o Estado de Sítio ou em caso de decretação 
de calamidade pública. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 14, §6º. 

(FCC - 2008 - TCE-SP - Auditor do Tribunal de Contas) Nos termos da Constituição estadual paulista, 
o Tribunal de Contas do Estado 

a) prestará suas contas, anualmente, ao Tribunal de Justiça, no prazo de sessenta dias, a contar do 
início do exercício orçamentário. 

b) prestará suas contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, no prazo de sessenta dias, a contar da 
abertura da sessão legislativa. 

c) prestará suas contas, anualmente, a si próprio, por meio de seu órgão pleno, no prazo de sessenta 
dias, a contar do início do exercício orçamentário. 
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d) prestará suas contas, anualmente, ao Governador, no prazo de sessenta dias, a contar do início do 
exercício orçamentário. 

e) está desobrigado de prestar contas, sendo apenas sujeito ao controle judicial de sua gestão contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 36. 

CAPÍTULO III - DO PODER EXECUTIVO 

Seção I - Do Governador e Vice-Governador do Estado (arts. 37 ao 47) 

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

➔ 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. 

➔ Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á eleição noventa dias depois de 
aberta a última vaga. 

➔ 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. 

➔ 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. 

➔ 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 (art. 47) 

COMPETE PRIVATIVAMENTE AO GOVERNADOR, ALÉM DE OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NESTA CONSTITUIÇÃO: 

I - Representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Tal representação poderá 
ser delegada por lei, de iniciativa do Governador, a outra autoridade. 
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, no prazo nelas estabelecido, não inferior a 
trinta nem superior a cento e oitenta dias, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, 
ressalvados os casos em que, nesse prazo, houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade 
contra a lei publicada; 
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; 
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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; 
XIX - 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. 

Seção III - Da Responsabilidade do Governador (arts. 48 ao 50) 

O Governador ficará suspenso de suas funções quando a subsistências das infrações penais comuns, recebida 
a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

Súmula Vinculante 46: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das 
respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 

Tese de Controle Concentrado: É vedado às unidades federativas instituírem normas que 
condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, por crime comum, à prévia 
autorização da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, 
fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do 
cargo. 
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[Tese definida na ADI 4.764, rel. min. Celso de Mello, red. p/ o ac. min. Roberto Barroso, P, j. 4-
5-2017, DJE 178 de 15-8-2017.] 

Seção IV - Dos Secretários do Estado (arts. 51 ao 53). 

Os Secretários de Estado, auxiliares do Governador, serão escolhidos entre brasileiros maiores 
de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. 
Os Secretários farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do 
cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos na Constituição do Estado de São Paulo 
para os Deputados, enquanto permanecerem em suas funções. 

 

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

 

(VUNESP - 2019 - SEDUC-SP - Oficial Administrativo) Nos termos da Constituição do Estado de São 
Paulo, em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, serão sucessivamente 
chamados ao exercício da Governança 

a) o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

b) o Secretário-Chefe da Casa Militar e o Presidente da Assembleia Legislativa. 

c) o Procurador-Geral do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

d) o Secretário-Chefe da Casa Civil e o Presidente da Assembleia Legislativa 

e) o Procurador-Geral da Justiça e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 40. 

(CKM Serviços - 2018 - SEDUC-SP - Agente de Organização Escolar) Em consonância com a 
Constituição do Estado de São Paulo, compete privativamente ao Governador, dentre outras, o 
exposto na alternativa: 
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a) Representar a União nas suas relações jurídicas. 

b) Nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado. 

c) Prover os cargos públicos do Município. 

d) Solicitar à União a expedição de decretos para a execução de leis. 

e) Averiguar a nomeação dos dirigentes de autarquias pelo Município. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 47, VI. 

CAPÍTULO IV - DO PODER JUDICIÁRIO 

São órgãos do Poder Judiciário: 

 

Quinto Constitucional: Um quinto dos lugares dos Tribunais de Justiça 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, 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. Dentre os nomes indicados, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça formará lista tríplice, 
encaminhando-a ao Governador do Estado que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus 
integrantes para o cargo e o nomeará. 

I - o Tribunal de Justiça; 

II - o Tribunal de Justiça Militar; 

III - os Tribunais do Júri; 

IV - as Turmas de Recursos; 

V - os Juízes de Direito; 

VI - as Auditorias Militares; 

VII - os Juizados Especiais; 

VIII - os Juizados de Pequenas Causas.
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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 do Tribunal de Justiça 
Militar, os juízes de Direito e os juízes de Direito do juízo 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 - Revogado. 
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. 

Compete, também, ao Tribunal de Justiça provocar a intervenção da União no Estado para garantir o livre 
exercício do Poder Judiciário, nos termos desta Constituição e da Constituição Federal, bem como requisitar 
a intervenção do Estado em Município, nas hipóteses previstas em lei. 

Art. 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 membros do Tribunal de Justiça Militar; 

• II - 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, incluído o 
Tribunal de Justiça Militar; 

• III - a criação ou a extinção do Tribunal de Justiça Militar;

• IV - a alteração da organização e da divisão judiciária.
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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 - Declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Supremo Tribunal Federal. 

§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. 



 

 

 

 

 

26 
62 

 

(VUNESP - 2019 - TJ-SP - Contador Judiciário) Conforme a Constituição do Estado de São Paulo, a 
elaboração da proposta orçamentária do Poder Judiciário Estadual e o seu devido encaminhamento 
ao Poder Executivo são da competência, respectivamente, 

a) da Assessoria da Presidência e do Corregedor-Geral do Tribunal. 

b) do órgão especial e do Presidente do Tribunal. 

c) do Departamento de Contabilidade e do Conselho-Geral da Magistratura. 

d) do Tribunal Pleno e do 1° Vice-Presidente do Tribunal. 

e) do Conselho-Geral da Magistratura e do Presidente do Tribunal. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 56. 

(DIRECTA - 2013 - Prefeitura de Angatuba - SP - Procurador Jurídico) Analise as assertivas abaixo de 
acordo com o disposto na Constituição do Estado de São Paulo. 

I - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar 
originariamente, 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 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar 
originariamente, os mandados de segurança e os “habeas data” contra atos 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. 

III – O Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal são partes legítimas para propor ação de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestados em face a 
Constituição do Estado de São Paulo. 

a) as assertivas I e II estão corretas. 

b) as assertivas II e III estão corretas. 

c) as assertivas I e III estão corretas. 
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d) todas as assertivas estão corretas. 

Comentários 

Gabarito D. 

I correto, conforme art. 74, I. 

II correto, nos termos do art. 74, III. 

III correto, com base no art. 90, II. 

(VUNESP - 2016 - TJM-SP - Juiz de Direito Substituto) Assinale a alternativa correta no tocante às 
previsões da Constituição do Estado de São Paulo sobre a Justiça Militar Estadual. 

a) Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça Militar será composto de advogados e de membros do 
Ministério Público, de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 5 (cinco) anos de efetiva 
atividade profissional ou na carreira. 

b) Os juízes de Direito do juízo militar serão promovidos ao Tribunal de Justiça Militar nas vagas de 
juízes civis. 

c) Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns e 
militares, excetuando-se os crimes de responsabilidade, os juízes de Direito do juízo militar. 

d) O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na 
Capital, compor-se-á de 9 (nove) juízes, divididos em três câmaras. 

e) Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente, o Chefe da Casa Militar 
nos crimes comuns e de responsabilidade. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 82, parágrafo único. 

(VUNESP - 2016 - TJM-SP - Juiz de Direito Substituto) Com relação ao disposto na Constituição do 
Estado de São Paulo em relação à Justiça Militar estadual, assinale a alternativa correta. 

a) Compete ao Tribunal de Justiça Militar exercer a correição geral sobre as atividades de Polícia 
Judiciária Militar, sendo que os serviços de correição permanente sobre as atividades do Presídio 
Militar serão realizados pelo representante do Ministério Público estadual designado pelo Tribunal. 

b) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, as ações judiciais 
contra atos disciplinares praticados pelo Comandante Geral da Polícia Militar. 

c) Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originalmente nas infrações penais comuns 
e nos crimes de responsabilidade o Comandante- -Geral da Polícia Militar. 
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d) Compete ao Tribunal de Justiça Militar a iniciativa de leis que disponham sobre a criação e 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. 

e) O Tribunal de Justiça Militar do Estado compor-se-á de sete juízes, divididos em duas câmaras, sendo 
quatro militares Coronéis da reserva da Polícia Militar do Estado e três civis. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 79-B. 

(FCC - 2013 - DPE-SP - Oficial de Defensoria Pública) Considere as seguintes situações hipotéticas: 
Mikaela é Vice-Governadora do Estado de São Paulo; Anibal é o Defensor Público-Geral da 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo; Jorge é o Procurador Geral de Justiça do Estado de São 
Paulo e Matias é o Governador do Estado de São Paulo. De acordo com a Constituição do Estado de 
São Paulo, compete ao Tribunal de Justiça do referido Estado, dentre outras atribuições, processar e 
julgar originariamente, nas infrações penais comuns, APENAS 

a) Anibal, Jorge e Matias. 

b) Mikaela, Jorge e Matias. 

c) Anibal e Jorge. 

d) Mikaela e Matias. 

e) Mikaela, Anibal e Jorge. 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 74, I. 

CAPÍTULO V - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

Vamos relembrar quais são as funções essenciais à Justiça no âmbito estadual? 

 

Funções 
Essenciais à 

Justiça

Ministério Público (arts. 91 ao 97)

Procuradoria-Geral do Estado (arts. 98 ao 102)

Defensoria Pública (arts. 103)

Advocacia (arts. 104 ao 109)

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (art. 110)
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Recomendamos que você faça uma leitura atenta desses dispositivos. Todavia, falaremos aqui dos artigos 
acerca da Procuradoria-Geral do Estado. 

 A Procuradoria Geral do Estado é instituição de natureza permanente, essencial à 
administração da justiça e à Administração Pública Estadual, vinculada diretamente ao 
Governador, responsável pela advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da 
legalidade e da indisponibilidade do interesse público. 

➔ 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. 

➔ Os Procuradores do Estado, 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  

➔ Aos procuradores é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação 
de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. 

ARTIGO 99 - SÃO FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO: 

I - Representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, inclusive as de regime especial, 
exceto as universidades públicas estaduais;  
II - Exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e das entidades 
autárquicas a que se refere o inciso anterior;  
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 jurídico e 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 administrativos, inclusive disciplinares, não regulados por lei especial;  
X - Exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei. 

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. Destaca-se que o Procurador-Geral do 
Estado será nomeado pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores que integram a carreira e terá 
tratamento, prerrogativas e representação de Secretário de Estado, devendo apresentar declaração pública 
de bens, no ato da posse e de sua exoneração. 

 



 

 

 

 

 

30 
62 

Vinculam-se à Procuradoria Geral do Estado, para fins de atuação uniforme e coordenada, os 
órgãos jurídicos das universidades públicas estaduais, das empresas públicas, das sociedades 
de economia mista sob controle do Estado, pela sua Administração centralizada ou 
descentralizada, e das fundações por ele instituídas ou mantidas.  
As atividades de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico das 
universidades públicas estaduais poderão ser realizadas ou supervisionadas, total ou 
parcialmente, pela Procuradoria Geral do Estado, na forma a ser estabelecida em convênio. 

 

(VUNESP - 2018 - FAPESP - Procurador) A Constituição do Estado de São Paulo estabelece que o 
Ministério Público Estadual 

a) é instituição auxiliar da Justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

b) tem como seus princípios institucionais a irredutibilidade de subsídios, a inamovibilidade e a 
independência funcional de seus membros. 

c) goza de autonomia funcional e administrativa e suas decisões têm eficácia plena e executoriedade 
imediata, e essas prevalecerão sobre a competência constitucional dos Poderes do Estado. 

d) 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. 

e) administrará, autonomamente, seus próprios recursos orçamentários, e os não originários do 
Tesouro Estadual serão utilizados livremente pela Instituição de forma desvinculada de qualquer 
destinação. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 93, caput. 

(FCC - 2013 - SEFAZ-SP - Agente Fiscal de Rendas - Gestão Tributária - Prova 2) É função institucional 
da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Constituição paulista, 

a) realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, regulados ou não por lei especial. 

b) promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual. 
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c) requisitar certidões, informações, autos de processo administrativo e documentos, estando os 
servidores obrigados a seu atendimento, exceto os que ocupem cargo em comissão ou exerçam função 
de confiança. 

d) exercer o controle externo da atividade policial, nos termos de lei complementar, de iniciativa 
facultada ao Procurador Geral. 

e) exercer a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus, na forma de sua Lei 
Orgânica. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 99, VI. 

(FCC - 2013 - DPE-SP - Oficial de Defensoria Pública) Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, 
à Defensoria Pública 

a) é assegurada apenas autonomia administrativa. 

b) é assegurada apenas autonomia funcional. 

c) é assegurada autonomia funcional e administrativa. 

d) não é assegurada nenhuma autonomia sendo um órgão vinculado à Procuradoria do Estado. 

e) não é assegurada nenhuma autonomia sendo um órgão vinculado ao Tribunal de Justiça. 

Comentários 

Gabarito C, art. 103, §2º. 

TÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CAPÍTULO I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I - Disposições Gerais (Arts. 111 ao 116) 

As disposições gerais não diferem muito do que você já estudou na CF. Vamos apresentar aqui apenas 
disposições mais específicas, que nos chamaram a atenção: 

➔ É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inelegibilidade nos termos 
da legislação federal para os cargos de Secretário de Estado, Secretário-Adjunto, Procurador-Geral 
de Justiça, Procurador-Geral do Estado, Defensor Público-Geral, Superintendentes e Diretores de 
órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, 
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Delegado-Geral de Polícia, Reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os 
cargos de livre provimento dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado. 

➔ 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; 

➔ 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. 

Seção II - Das Obras, Serviços Públicos, Compras e Alienações (arts. 117 ao 123) 

 

Destacamos a necessidade da leitura dos artigos desta seção, dos quais são de fácil compreensão. 

CAPÍTULO II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 

Seção I - Dos Servidores Públicos Civis (art. 124 ao 137) 

Destaco o artigo seguinte, em razão de ser um dispositivo com novidades. 

Artigo 126 - O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos 
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado de São Paulo, de 
servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial.  

§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados:  

1 - 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;  

2 - Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição;  
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3 - Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no 
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as 
seguintes condições:  

a) Sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos 
de idade e trinta de contribuição, se mulher;  

b) Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.  

1 - Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatório realizar avaliações periódicas 
para verificar a continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na 
forma da lei;  

2 - Compulsoriamente, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal;  

3 - Voluntariamente, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos 
estabelecidos em lei complementar.  

§ 2º - Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se 
refere o § 2º do artigo 201 da Constituição Federal ou superiores ao limite máximo estabelecido 
para o Regime Geral de Previdência Social, quanto aos servidores abrangidos pelos §§ 14, 15 e 
16.  

§ 3º - As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas por lei.  

§ 4º - É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios 
no regime próprio previsto no “caput”, ressalvados, nos termos definidos em lei 
complementar, os casos de aposentadoria de servidores:  

1 - Com deficiência;  

2 - Integrantes das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico Científica, Agente de Segurança 
Penitenciária e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária;  

3 - Que exerçam atividades com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes, não se permitindo a 
caracterização por categoria profissional ou ocupação.  

§ 5º - Os ocupantes do cargo de professor terão a idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em 
relação àquelas previstas no item 3 do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício 
das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no médio, nos 
termos fixados em lei complementar.  

§ 6º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 
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§ 6º-A - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da 
Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de Regime 
Próprio de Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a 
acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.  

§ 7º - A pensão por morte dos servidores de que trata o item 2 do § 4º, será concedida de forma 
diferenciada, nos termos da lei.  

§ 8º - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal. 

§ 8º-A - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.  

§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins 
de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do artigo 201 da Constituição Federal, 
e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.  

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição 
fictício.  

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no artigo 115, XII, desta Constituição e do artigo 37, XI, da 
Constituição Federal à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes 
da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a 
contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de 
proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.  

12 - Além do disposto neste artigo, serão observados no Regime Próprio de Previdência Social, 
no que couber, os requisitos e os critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.  

§ 13 - Ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário - inclusive aos detentores de 
mandato eletivo - ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social.  

§ 14 - O Estado, desde que institua regime de previdência complementar para os seus 
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderá 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 artigo 201 
da Constituição Federal.  

§ 15 - O Regime de Previdência Complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios 
somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 da 
Constituição Federal e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência 
complementar.  
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§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser 
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de 
instituição do correspondente regime de previdência complementar.  

§ 17 - Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no 
§3° serão devidamente atualizados, na forma da lei.  

§ 18 - Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo 
regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, com 
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.  

§ 19 - Observados os critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo 
que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por 
permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no 
máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria 
compulsória.  

§ 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 um órgão ou entidade gestora desse 
regime, abrangidos todos os Poderes, os órgãos e as entidades autárquicas e fundacionais, que 
serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a 
natureza jurídica definidos em lei complementar federal.  

§ 21 - O rol de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social fica limitado às 
aposentadorias e à pensão por morte.  

§ 22 - O servidor, após noventa dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria 
voluntária, instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do 
direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer 
formalidade. 

Seção II - Dos Servidores Públicos Militares (Art. 138) 

Recomendamos apenas uma rápida leitura desse dispositivo. 

CAPÍTULO III - DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Vejamos como está estruturado este capítulo: 
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Recomendamos uma leitura rápida destes dispositivos. 

 

(CKM Serviços - 2018 - SEDUC-SP - Agente de Organização Escolar) Com base na Constituição do 
Estado de São Paulo, pode-se afirmar que o(a) servidor(a) público(a) civil: 

a) Pode receber vantagens de qualquer natureza, conforme suas necessidades. 

b) Não tem direito à adicional por tempo de serviço. 

c) Será inamovível durante o exercício do mandato de vereador. 

d) Não pode ser removido para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge. 

e) Quando gestante, não poderá, a qualquer título, solicitar a mudança de função. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 134. 

(CKM Serviços - 2018 - SEDUC-SP - Agente de Organização Escolar) Segundo a Constituição do Estado 
de São Paulo, no que tange à Organização do Estado e à Administração Pública, assinale a alternativa 
correta. 

a) A produção dos efeitos regulares de leis e atos administrativos externos independe de publicação 
em órgão oficial do Estado. 

b) Os princípios de motivação e interesse público aplicam-se apenas à administração indireta. 

Da Segurança Pública

Seção I - Disposições Gerais (art. 139);

Seção II - Da Polícia Civil (art. 140);

Seção III - Da Polícia Militar (arts. 141 e 142);

Seção IV - Da Polícia Penitenciária (arts. 143).
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c)A prática dos atos administrativos independe da fixação de prazos. 

d) As requisições judiciais devem ser atendidas no prazo máximo de dez dias úteis, se outro não for 
fixado pela autoridade judiciária. 

e) A publicação dos atos não normativos não pode ser resumida. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 114. 

(MS CONCURSOS - 2018 - SAP-SP - Oficial Administrativo) Preencha a lacuna de acordo com o art. 
114 e assinale a alternativa correta. 

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__________, certidão de 
atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade de 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. 

a) vinte e quatro horas 

b) dez dias úteis 

c) quinze dias 

d) um mês 

e) um semestre 

Comentários 

Gabarito B. 

(VUNESP - 2013 - SEFAZ-SP - Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - 
Conhecimentos gerais) Quanto ao regime jurídico dos servidores públicos, assinale a alternativa 
correta. 

a) A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, incluindo-se as vantagens de caráter individual 
e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

b) 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 
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c) A lei assegurará aos servidores da administração direta proporcionalidade de subsídios entre 
servidores dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

d) Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou 
mantidas pelo Poder Público terão regimes jurídicos específicos, a critério de cada carreira 

e) As vantagens de qualquer natureza poderão ser instituídas por decreto do Governador do Estado e 
quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 131. 

(VUNESP - 2013 - SEFAZ-SP - Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - 
Conhecimentos gerais) Os serviços públicos concedidos ou permitidos 

a) ficarão sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder Público, mas não poderão ser retomados 
antes do término do prazo da concessão ou da permissão. 

b) ficarão sujeitos apenas quanto à fiscalização do Poder Público, vez que tais serviços não serão 
subsidiados pelo Poder Público, quando prestados por particulares. 

c) ficarão sujeitos apenas quanto à regulamentação do Poder Público, vez que tais serviços não serão 
subsidiados pelo Poder Público, quando prestados por particulares. 

d) 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 

e) não ficarão sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder Público, mas poderão ser retomados, 
na hipótese de não atenderem aos fins ou às condições do contrato 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 119. 



 

 

 

 

 

39 
62 

TÍTULO IV - DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES 

CAPÍTULO I - DOS MUNICÍPIOS 

Seção I - Disposições Gerais (Arts. 144 ao 148) 

Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e 
nesta Constituição. 

A criação, a fusão, a incorporação 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, nos termos do artigo 18, § 4º, da Constituição Federal. Ademais, 
o território dos Municípios poderá ser dividido em distritos, mediante lei municipal, atendidos os requisitos 
previstos em lei complementar, garantida a participação popular. 

Artigo 145-A - A alteração da denominação de Municípios, quando não resultar do disposto no 
artigo 145, far-se-á por lei estadual e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, à 
população do respectivo Município.  

§1º - O plebiscito será realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, mediante solicitação da 
Câmara Municipal, instruída com representação subscrita por, no mínimo, 1% (um por cento) 
dos eleitores domiciliados no respectivo Município e informação do órgão técnico competente 
sobre a inexistência de topônimo correlato no Estado ou em outra unidade da Federação. (NR) 

§2º - Caso o resultado do plebiscito seja favorável à alteração proposta, o Tribunal Regional 
Eleitoral o encaminhará à Assembleia Legislativa para a elaboração da lei estadual mencionada 
no "caput". 

Por outro lado, a classificação de Municípios Turísticos, assim considerados as Estâncias e os Municípios de 
Interesse Turístico, far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de condições e requisitos mínimos 
estabelecidos em lei complementar e da manifestação do órgão técnico competente.  

➔ O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa, a cada três anos, projeto de Lei 
Revisional dos Municípios Turísticos, a ser disciplinado na lei complementar prevista. 

➔ O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
com o objetivo de desenvolver programas de melhoria e preservação ambiental, urbanização, 
serviços e equipamentos turísticos.  

➔ O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá dotação orçamentária anual correspondente a 
11% (onze por cento) da totalidade da arrecadação dos impostos municipais das Estâncias no 
exercício imediatamente anterior, limitada ao valor inicial da última dotação atualizado pela 



 

 

 

 

 

40 
62 

variação anual nominal da receita de impostos estaduais estimada na subsequente proposta 
orçamentária.  

➔ Os critérios para a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Melhoria dos 
Municípios Turísticos serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20% (vinte por cento) 
para os Municípios de Interesse Turístico. 

 

Os Municípios poderão, por meio de lei municipal, constituir guarda municipal, destinada à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, obedecidos os preceitos da lei federal. 

Seção II - Da Intervenção (art. 149) 

 

O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, prazo e condições de execução e, se couber, 
nomeará o interventor, será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa, no prazo de vinte e quatro 
horas. Estando a Assembleia Legislativa em recesso, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 
vinte e quatro horas, para apreciar a Mensagem do Governador do Estado. 

No caso do inciso IV da tabela acima, dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-
se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade, 
comunicando o Governador do Estado seus efeitos ao Presidente do Tribunal de Justiça. 

Ressalta-se que cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes 
voltarão, salvo impedimento legal, sem prejuízo da apuração administrativa, civil ou criminal decorrente de 
seus atos. Por fim, o interventor prestará contas de seus atos ao Governador do Estado e aos órgãos de 
fiscalização a que estão sujeitas as autoridades afastadas. 

O Estado não intervirá no Município, salvo quando:

• I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;

• II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

• III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;

• IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para a observância de princípios
constantes nesta Constituição, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
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Seção III - Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial 
(Arts. 150 e 151) 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e de todas as 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade, 
motivação, moralidade, publicidade e interesse público, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno de cada 
Poder, na forma da respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto no artigo 31 da Constituição 
Federal. 

 

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo será composto por cinco Conselheiros e 
obedecerá, no que couber, aos princípios da Constituição Federal e desta Constituição. 
Aplicam-se aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo as normas 
pertinentes aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO REGIONAL 

Seção I - Dos Objetivos, Diretrizes e Prioridades (art. 152) 

A ORGANIZAÇÃO REGIONAL DO ESTADO TEM POR OBJETIVO PROMOVER: 

I - o planejamento regional para o desenvolvimento sócio-econômico e melhoria da qualidade de vida; 
II - a cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração 
de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na região, visando ao 
máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados; 
III - a utilização racional do território, dos recursos naturais, culturais e a proteção do meio ambiente, 
mediante o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados na região; 
IV - A integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum aos entes 
públicos atuantes na região; 
V - A redução das desigualdades sociais e regionais. 

➔ O Poder Executivo coordenará e compatibilizará os planos e sistemas de caráter regional. 

Seção II - Das Entidades Regionais (Arts. 153 ao 158) 

O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, em unidades regionais constituídas por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, mediante lei complementar, para integrar a organização, o 
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planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, atendidas as respectivas 
peculiaridades. 

É importante ler com atenção todos os dispositivos desta seção. 

TÍTULO IV - DA TRIBUTAÇÃO, DAS FINANÇAS E DOS 

ORÇAMENTOS 

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 VI - DA ORDEM ECONÔMICA 

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

DA ORDEM ECONÔMICA 

- Capítulo I - Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica (Arts. 177 ao 179); 
- Capítulo II - Do Desenvolvimento Urbano (Arts. 180 ao 183); 
- Capítulo III - Da Política Agrícola, Agrária e Fundiária (Arts. 184 ao 190); 
-Capítulo IV - Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento (Arts. 191 ao 216)  

TÍTULO VII - DA ORDEM SOCIAL 

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

DA ORDEM SOCIAL 

- Capítulo I - Disposição Geral (art. 217); 
- Capítulo II - Da Seguridade Social (art. 218 ao 236); 
- Capítulo III - Da Educação, da Cultura e dos Esportes e Lazer (art. 237 ao 267); 
- Capítulo IV - Da Ciência e Tecnologia (art. 268 ao 272); 
- Capítulo V - Da Comunicação Social (art. 273 e 274); 
- Capítulo VI - Da Defesa do Consumidor (art. 275 e 276); 

Da tributação e do 
orçamento

Capítulo I – Do Sistema Tributário Estadual (art. 159 ao 168)

Capítulo II – Das finanças (art. 169 ao 173)

Capítulo III - Dos orçamentos (art. 174 ao 176)
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- Capítulo VII - Da Proteção Especial (art. 277 ao 282) 

TÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

Sugerimos apenas uma rápida leitura dos mesmos. As chances de que essas disposições sejam cobradas em 
sua prova é muito pequena.  

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Há 62 artigos. 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. (FCC - 2013 - DPE-SP - Oficial de Defensoria Pública) Com relação à Organização do Poder 
Legislativo, considere: 

I. A Assembleia Legislativa funcionará em sessões públicas, presente, nas sessões deliberativas, pelo menos 
um quarto de seus membros e, nas sessões exclusivamente de debates, pelo menos um oitavo de seus 
membros. 

II. Os membros da Mesa e seus substitutos serão eleitos para um mandato de dois anos, sendo que a eleição 
far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa. 

III. 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. 
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IV. É vedada a existência de Comissões Temporárias na Assembleia Legislativa, sendo prevista 
constitucionalmente somente a existência de Comissões Permanentes, na forma e com as atribuições 
previstas no Regimento Interno. 

Nos termos da Constituição do Estado de São Paulo é correto o que se afirmar APENAS em 

a) I, II e III. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I e II. 

e) III e IV. 

Comentários 

Gabarito A. 

I: correto, nos termos do art. 10, caput. 

II: correto, conforme o art. 11, §1º. 

III: correto, com base no art. 10, §1º. 

IV: incorreto, em razão do art. 13, caput. 

2. (VUNESP - 2019 - TJ-SP - Contador Judiciário) Analise a seguinte hipótese: o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE), por meio de uma Comissão de Auditoria, constatou que o Ministério Público 
(MP) efetuou investimento substancial de recursos financeiros no aperfeiçoamento de sua estrutura 
funcional. Todavia, essa despesa não estava programada pelo órgão e foi feita sem a devida autorização. 
Nesse quadro, a referida Comissão do TCE solicitou ao MP que esclarecesse esse dispêndio de valores, mas 
a resposta do órgão foi considerada insuficiente. Assim, com base na Constituição do Estado de São Paulo, 
a conduta da comissão deve ser a seguinte: 

a) remeterá cópias do respectivo procedimento administrativo para apuração perante o Poder Judiciário. 

b) deverá recomendar ao MP que seja ratificada a despesa por meio de autorização da autoridade 
competente. 

c) deverá sustar o ato que ordenou a despesa e determinar ao responsável o imediato reembolso ao erário. 

d) aplicará multa ao MP no montante de duas vezes o valor dispendido sem a devida autorização. 

e) solicitará ao TCE pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 34, §1º. 

3. (VUNESP - 2018 - FAPESP - Procurador) A respeito do Tribunal de Contas do Estado, a Constituição 
Bandeirante estabelece que os seus Conselheiros 
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a) serão escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade. 

b) para serem nomeados devem possuir, dentre outros requisitos, notórios conhecimentos jurídicos, 
contábeis, econômicos e financeiros ou de Administração Pública. 

c) terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Deputados 
Estaduais. 

d) serão substituídos nas suas faltas e impedimentos, na forma determinada em lei, depois de aprovados os 
substitutos, pelo Governador. 

e) farão declaração pública de bens, no ato da posse e a cada dois anos, até o término do exercício do cargo. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 31, §1º, 3. 

4. (VUNESP - 2018 - PGE-SP - Procurador do Estado) Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, 
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, 
sobre o qual é correto afirmar: 

a) ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade, ou ofensa aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, dela 
darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. 

b) são legitimados para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou 
municipais, contestados em face da Constituição do Estado de São Paulo ou por omissão de medida 
necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição, no âmbito de seu interesse. 

c) não há de se falar em forma integrada de sistema de controle interno, conceito inconstitucional, por ferir 
o princípio da separação dos Poderes e a competência do Tribunal de Contas do Estado. 

d) podem convocar a qualquer momento 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. 

e) deverão avaliar as metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual 
por meio de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
nas unidades administrativas. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 35, §1º. 

5. (VUNESP - 2018 - Câmara de Dois Córregos - SP - Diretor Contábil Legislativo) Considerando o 
disposto na Constituição do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta a respeito da 
inviolabilidade dos Deputados Estaduais. 

a) Os Deputados são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, exceto no âmbito penal. 

b) Os Deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal 
de Justiça. 
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c) Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício do mandato. 

d) Desde a eleição, os membros da Assembleia Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de 
crime inafiançável. 

e) As imunidades dos Deputados não subsistirão durante o Estado de Sítio ou em caso de decretação de 
calamidade pública. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 14, §6º. 

6. (FCC - 2008 - TCE-SP - Auditor do Tribunal de Contas) Nos termos da Constituição estadual paulista, 
o Tribunal de Contas do Estado 

a) prestará suas contas, anualmente, ao Tribunal de Justiça, no prazo de sessenta dias, a contar do início do 
exercício orçamentário. 

b) prestará suas contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, no prazo de sessenta dias, a contar da 
abertura da sessão legislativa. 

c) prestará suas contas, anualmente, a si próprio, por meio de seu órgão pleno, no prazo de sessenta dias, a 
contar do início do exercício orçamentário. 

d) prestará suas contas, anualmente, ao Governador, no prazo de sessenta dias, a contar do início do 
exercício orçamentário. 

e) está desobrigado de prestar contas, sendo apenas sujeito ao controle judicial de sua gestão contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 36. 

7. (VUNESP - 2019 - SEDUC-SP - Oficial Administrativo) Nos termos da Constituição do Estado de São 
Paulo, em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, serão sucessivamente chamados 
ao exercício da Governança 

a) o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

b) o Secretário-Chefe da Casa Militar e o Presidente da Assembleia Legislativa. 

c) o Procurador-Geral do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

d) o Secretário-Chefe da Casa Civil e o Presidente da Assembleia Legislativa 

e) o Procurador-Geral da Justiça e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 40. 
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8. (CKM Serviços - 2018 - SEDUC-SP - Agente de Organização Escolar) Em consonância com a 
Constituição do Estado de São Paulo, compete privativamente ao Governador, dentre outras, o exposto 
na alternativa: 

a) Representar a União nas suas relações jurídicas. 

b) Nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado. 

c) Prover os cargos públicos do Município. 

d) Solicitar à União a expedição de decretos para a execução de leis. 

e) Averiguar a nomeação dos dirigentes de autarquias pelo Município. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 47, VI. 

9. (VUNESP - 2019 - TJ-SP - Contador Judiciário) Conforme a Constituição do Estado de São Paulo, a 
elaboração da proposta orçamentária do Poder Judiciário Estadual e o seu devido encaminhamento ao 
Poder Executivo são da competência, respectivamente, 

a) da Assessoria da Presidência e do Corregedor-Geral do Tribunal. 

b) do órgão especial e do Presidente do Tribunal. 

c) do Departamento de Contabilidade e do Conselho-Geral da Magistratura. 

d) do Tribunal Pleno e do 1° Vice-Presidente do Tribunal. 

e) do Conselho-Geral da Magistratura e do Presidente do Tribunal. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 56. 

10. (DIRECTA - 2013 - Prefeitura de Angatuba - SP - Procurador Jurídico) Analise as assertivas abaixo de 
acordo com o disposto na Constituição do Estado de São Paulo. 

I - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar 
originariamente, 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 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar 
originariamente, os mandados de segurança e os “habeas data” contra atos 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. 

III – O Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal são partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestados em face a Constituição do Estado de São Paulo. 

a) as assertivas I e II estão corretas. 

b) as assertivas II e III estão corretas. 
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c) as assertivas I e III estão corretas. 

d) todas as assertivas estão corretas. 

Comentários 

Gabarito D. 

I correto, conforme art. 74, I. 

II correto, nos termos do art. 74, III. 

III correto, com base no art. 90, II. 

11. (VUNESP - 2016 - TJM-SP - Juiz de Direito Substituto) Assinale a alternativa correta no tocante às 
previsões da Constituição do Estado de São Paulo sobre a Justiça Militar Estadual. 

a) Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça Militar será composto de advogados e de membros do 
Ministério Público, de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 5 (cinco) anos de efetiva 
atividade profissional ou na carreira. 

b) Os juízes de Direito do juízo militar serão promovidos ao Tribunal de Justiça Militar nas vagas de juízes 
civis. 

c) Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns e militares, 
excetuando-se os crimes de responsabilidade, os juízes de Direito do juízo militar. 

d) O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na Capital, 
compor-se-á de 9 (nove) juízes, divididos em três câmaras. 

e) Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente, o Chefe da Casa Militar nos 
crimes comuns e de responsabilidade. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 82, parágrafo único. 

12. (VUNESP - 2016 - TJM-SP - Juiz de Direito Substituto) Com relação ao disposto na Constituição do 
Estado de São Paulo em relação à Justiça Militar estadual, assinale a alternativa correta. 

a) Compete ao Tribunal de Justiça Militar exercer a correição geral sobre as atividades de Polícia Judiciária 
Militar, sendo que os serviços de correição permanente sobre as atividades do Presídio Militar serão 
realizados pelo representante do Ministério Público estadual designado pelo Tribunal. 

b) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, as ações judiciais contra 
atos disciplinares praticados pelo Comandante Geral da Polícia Militar. 

c) Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originalmente nas infrações penais comuns e nos 
crimes de responsabilidade o Comandante- -Geral da Polícia Militar. 
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d) Compete ao Tribunal de Justiça Militar a iniciativa de leis que disponham sobre a criação e 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. 

e) O Tribunal de Justiça Militar do Estado compor-se-á de sete juízes, divididos em duas câmaras, sendo 
quatro militares Coronéis da reserva da Polícia Militar do Estado e três civis. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 79-B. 

13. (FCC - 2013 - DPE-SP - Oficial de Defensoria Pública) Considere as seguintes situações hipotéticas: 
Mikaela é Vice-Governadora do Estado de São Paulo; Anibal é o Defensor Público-Geral da Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo; Jorge é o Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo e Matias é o 
Governador do Estado de São Paulo. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, compete ao 
Tribunal de Justiça do referido Estado, dentre outras atribuições, processar e julgar originariamente, nas 
infrações penais comuns, APENAS 

a) Anibal, Jorge e Matias. 

b) Mikaela, Jorge e Matias. 

c) Anibal e Jorge. 

d) Mikaela e Matias. 

e) Mikaela, Anibal e Jorge. 

Comentários 

Gabarito E, conforme o art. 74, I. 

14. (VUNESP - 2018 - FAPESP - Procurador) A Constituição do Estado de São Paulo estabelece que o 
Ministério Público Estadual 

a) é instituição auxiliar da Justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

b) tem como seus princípios institucionais a irredutibilidade de subsídios, a inamovibilidade e a 
independência funcional de seus membros. 

c) goza de autonomia funcional e administrativa e suas decisões têm eficácia plena e executoriedade 
imediata,e essas prevalecerão sobre a competência constitucional dos Poderes do Estado. 

d) 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. 

e) administrará, autonomamente, seus próprios recursos orçamentários, e os não originários do Tesouro 
Estadual serão utilizados livremente pela Instituição de forma desvinculada de qualquer destinação. 

Comentários 
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Gabarito D, conforme o art. 93, caput. 

15. (FCC - 2013 - SEFAZ-SP - Agente Fiscal de Rendas - Gestão Tributária - Prova 2) É função institucional 
da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Constituição paulista, 

a) realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, regulados ou não por lei especial. 

b) promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual. 

c) requisitar certidões, informações, autos de processo administrativo e documentos, estando os servidores 
obrigados a seu atendimento, exceto os que ocupem cargo em comissão ou exerçam função de confiança. 

d) exercer o controle externo da atividade policial, nos termos de lei complementar, de iniciativa facultada 
ao Procurador Geral. 

e) exercer a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus, na forma de sua Lei Orgânica. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 99, VI. 

16. (FCC - 2013 - DPE-SP - Oficial de Defensoria Pública) Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, 
à Defensoria Pública 

a) é assegurada apenas autonomia administrativa. 

b) é assegurada apenas autonomia funcional. 

c) é assegurada autonomia funcional e administrativa. 

d) não é assegurada nenhuma autonomia sendo um órgão vinculado à Procuradoria do Estado. 

e) não é assegurada nenhuma autonomia sendo um órgão vinculado ao Tribunal de Justiça. 

Comentários 

Gabarito C, art. 103, §2º. 

17. (CKM Serviços - 2018 - SEDUC-SP - Agente de Organização Escolar) Com base na Constituição do 
Estado de São Paulo, pode-se afirmar que o(a) servidor(a) público(a) civil: 

a) Pode receber vantagens de qualquer natureza, conforme suas necessidades. 

b) Não tem direito à adicional por tempo de serviço. 

c) Será inamovível durante o exercício do mandato de vereador. 

d) Não pode ser removido para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge. 

e) Quando gestante, não poderá, a qualquer título, solicitar a mudança de função. 

Comentários 

Gabarito C, conforme o art. 134. 
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18. (CKM Serviços - 2018 - SEDUC-SP - Agente de Organização Escolar) Segundo a Constituição do 
Estado de São Paulo, no que tange à Organização do Estado e à Administração Pública, assinale a 
alternativa correta. 

a) A produção dos efeitos regulares de leis e atos administrativos externos independe de publicação em 
órgão oficial do Estado. 

b) Os princípios de motivação e interesse público aplicam-se apenas à administração indireta. 

c)A prática dos atos administrativos independe da fixação de prazos. 

d) As requisições judiciais devem ser atendidas no prazo máximo de dez dias úteis, se outro não for fixado 
pela autoridade judiciária. 

e) A publicação dos atos não normativos não pode ser resumida. 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 114. 

19. (MS CONCURSOS - 2018 - SAP-SP - Oficial Administrativo) Preencha a lacuna de acordo com o art. 
114 e assinale a alternativa correta. 

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__________, certidão de atos, contratos, decisões 
ou pareceres, sob pena de responsabilidade de 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. 

a) vinte e quatro horas 

b) dez dias úteis 

c) quinze dias 

d) um mês 

e) um semestre 

Comentários 

Gabarito B. 

20. (VUNESP - 2013 - SEFAZ-SP - Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - 
Conhecimentos gerais) Quanto ao regime jurídico dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. 

a) A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, incluindo-se as vantagens de caráter individual e as 
relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

b) 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 
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c) A lei assegurará aos servidores da administração direta proporcionalidade de subsídios entre servidores 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

d) Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público terão regimes jurídicos específicos, a critério de cada carreira 

e) As vantagens de qualquer natureza poderão ser instituídas por decreto do Governador do Estado e quando 
atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 131. 

21. (VUNESP - 2013 - SEFAZ-SP - Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - 
Conhecimentos gerais) Os serviços públicos concedidos ou permitidos 

a) ficarão sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder Público, mas não poderão ser retomados antes 
do término do prazo da concessão ou da permissão. 

b) ficarão sujeitos apenas quanto à fiscalização do Poder Público, vez que tais serviços não serão subsidiados 
pelo Poder Público, quando prestados por particulares. 

c) ficarão sujeitos apenas quanto à regulamentação do Poder Público, vez que tais serviços não serão 
subsidiados pelo Poder Público, quando prestados por particulares. 

d) 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 

e) não ficarão sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder Público, mas poderão ser retomados, na 
hipótese de não atenderem aos fins ou às condições do contrato 

Comentários 

Gabarito D, conforme o art. 119. 

22. (Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Santo Antônio do Jardim - SP - Assistente Legislativo) Com 
base na Constituição do Estado de São Paulo: Artigo 284 - O Estado comemorará, anualmente, no período 
de 3 a 9 de julho: 

a) A Revolução Constitucionalista de 1932. 

b) A Revolução Paulista de 1924. 

c) A Revolução Liberal de São Paulo de 1842. 

d) Nenhuma das alternativas. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 284. 
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23. (VUNESP - 2018 - FAPESP - Procurador) Segundo a Constituição Bandeirante, o Estado destinará o 
mínimo de um por cento de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo, como renda de sua privativa administração, para 

a) pagamento dos seus bolsistas e funcionários administrativos. 

b) aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico. 

c) desenvolvimento de projetos de pesquisa destinados à solução dos problemas sociais e ambientais. 

d) financiamento de programas de pós-graduação de alta qualificação em áreas de interesse para o 
desenvolvimento do país. 

e) qualificação e desenvolvimento de professores universitários e bolsistas, com o oferecimento de cursos 
de capacitação em grandes centros de pesquisas no exterior. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 271. 

24. (VUNESP - 2018 - Câmara de Dois Córregos - SP - Diretor Contábil Legislativo) Nos termos da 
Constituição do Estado de São Paulo, os recursos financeiros provenientes da exploração de gás natural, 
que couberem ao Estado por força do disposto no § 1° do art. 20 da Constituição Federal, 

a) deverão ser destinados integralmente aos cofres do Estado de São Paulo, para financiamento dos sistemas 
estaduais de educação e de saúde. 

b) serão aplicados preferencialmente na construção, desenvolvimento e manutenção do sistema estadual 
de gás canalizado. 

c) deverão ser partilhados na proporção de 50% para o Estado e 50% para o Município onde estiver sendo 
explorado o respectivo recurso natural. 

d) não poderão ser utilizados para pagamento de servidores públicos ou para investimentos em áreas não 
prioritárias do Estado 

e) serão destinados aos cofres públicos do Estado e deverão ser incorporados ao orçamento estadual e 
utilizados no exercício financeiro seguinte. 

Comentários 

Gabarito B, conforme o art. 172. 

25. (VUNESP - 2013 - ITESP - Advogado) Nos termos da Constituição do Estado de São Paulo, quanto à 
concessão do real uso de terras públicas, assinale a alternativa correta. 

a) Far-se-á mediante contrato e constará obrigatoriamente cláusula definindo a obrigatoriedade de 
residência dos beneficiários na localidade de situação das terras. 

b) Far-se-á mediante termo de doação condicionada, dentre outros, à indivisibilidade e intransferibilidade 
das terras, a qualquer título, sem autorização expressa e prévia do doador. 

c) O beneficiário deverá explorar as terras, de modo direto, pessoal ou familiar, para cultivo ou qualquer 
outro tipo de exploração, sob pena de anulação da concessão 
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d) O beneficiário deve explorar as terras, mas deve manter as reservas florestais obrigatórias, sem 
necessidade de observância das restrições ambientais do uso do imóvel 

e) Far-se-á mediante termo de doação em que estabelecerá a obrigatoriedade dos beneficiários residirem 
na localidade de situação das terras, bem como de manter as reservas florestais obrigatórias. 

Comentários 

Gabarito A, conforme o art. 187, II. 

LISTA DE QUESTÕES  

1. (FCC - 2013 - DPE-SP - Oficial de Defensoria Pública) Com relação à Organização do Poder 
Legislativo, considere: 

I. A Assembleia Legislativa funcionará em sessões públicas, presente, nas sessões deliberativas, pelo menos 
um quarto de seus membros e, nas sessões exclusivamente de debates, pelo menos um oitavo de seus 
membros. 

II. Os membros da Mesa e seus substitutos serão eleitos para um mandato de dois anos, sendo que a eleição 
far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa. 

III. 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. 

IV. É vedada a existência de Comissões Temporárias na Assembleia Legislativa, sendo prevista 
constitucionalmente somente a existência de Comissões Permanentes, na forma e com as atribuições 
previstas no Regimento Interno. 

Nos termos da Constituição do Estado de São Paulo é correto o que se afirmar APENAS em 

a) I, II e III. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I e II. 

e) III e IV. 

2. (VUNESP - 2019 - TJ-SP - Contador Judiciário) Analise a seguinte hipótese: o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE), por meio de uma Comissão de Auditoria, constatou que o Ministério Público 
(MP) efetuou investimento substancial de recursos financeiros no aperfeiçoamento de sua estrutura 
funcional. Todavia, essa despesa não estava programada pelo órgão e foi feita sem a devida autorização. 
Nesse quadro, a referida Comissão do TCE solicitou ao MP que esclarecesse esse dispêndio de valores, mas 
a resposta do órgão foi considerada insuficiente. Assim, com base na Constituição do Estado de São Paulo, 
a conduta da comissão deve ser a seguinte: 

a) remeterá cópias do respectivo procedimento administrativo para apuração perante o Poder Judiciário. 

b) deverá recomendar ao MP que seja ratificada a despesa por meio de autorização da autoridade 
competente. 
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c) deverá sustar o ato que ordenou a despesa e determinar ao responsável o imediato reembolso ao erário. 

d) aplicará multa ao MP no montante de duas vezes o valor dispendido sem a devida autorização. 

e) solicitará ao TCE pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. 

3. (VUNESP - 2018 - FAPESP - Procurador) A respeito do Tribunal de Contas do Estado, a Constituição 
Bandeirante estabelece que os seus Conselheiros 

a) serão escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade. 

b) para serem nomeados devem possuir, dentre outros requisitos, notórios conhecimentos jurídicos, 
contábeis, econômicos e financeiros ou de Administração Pública. 

c) terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Deputados 
Estaduais. 

d) serão substituídos nas suas faltas e impedimentos, na forma determinada em lei, depois de aprovados os 
substitutos, pelo Governador. 

e) farão declaração pública de bens, no ato da posse e a cada dois anos, até o término do exercício do cargo. 

4. (VUNESP - 2018 - PGE-SP - Procurador do Estado) Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, 
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, 
sobre o qual é correto afirmar: 

a) ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade, ou ofensa aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, dela 
darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. 

b) são legitimados para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou 
municipais, contestados em face da Constituição do Estado de São Paulo ou por omissão de medida 
necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição, no âmbito de seu interesse. 

c) não há de se falar em forma integrada de sistema de controle interno, conceito inconstitucional, por ferir 
o princípio da separação dos Poderes e a competência do Tribunal de Contas do Estado. 

d) podem convocar a qualquer momento 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. 

e) deverão avaliar as metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual 
por meio de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
nas unidades administrativas. 

5. (VUNESP - 2018 - Câmara de Dois Córregos - SP - Diretor Contábil Legislativo) Considerando o 
disposto na Constituição do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta a respeito da 
inviolabilidade dos Deputados Estaduais. 

a) Os Deputados são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, exceto no âmbito penal. 

b) Os Deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal 
de Justiça. 

c) Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício do mandato. 
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d) Desde a eleição, os membros da Assembleia Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de 
crime inafiançável. 

e) As imunidades dos Deputados não subsistirão durante o Estado de Sítio ou em caso de decretação de 
calamidade pública. 

6. (FCC - 2008 - TCE-SP - Auditor do Tribunal de Contas) Nos termos da Constituição estadual paulista, 
o Tribunal de Contas do Estado 

a) prestará suas contas, anualmente, ao Tribunal de Justiça, no prazo de sessenta dias, a contar do início do 
exercício orçamentário. 

b) prestará suas contas, anualmente, à Assembleia Legislativa, no prazo de sessenta dias, a contar da 
abertura da sessão legislativa. 

c) prestará suas contas, anualmente, a si próprio, por meio de seu órgão pleno, no prazo de sessenta dias, a 
contar do início do exercício orçamentário. 

d) prestará suas contas, anualmente, ao Governador, no prazo de sessenta dias, a contar do início do 
exercício orçamentário. 

e) está desobrigado de prestar contas, sendo apenas sujeito ao controle judicial de sua gestão contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

7. (VUNESP - 2019 - SEDUC-SP - Oficial Administrativo) Nos termos da Constituição do Estado de São 
Paulo, em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, serão sucessivamente chamados 
ao exercício da Governança 

a) o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

b) o Secretário-Chefe da Casa Militar e o Presidente da Assembleia Legislativa. 

c) o Procurador-Geral do Estado e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

d) o Secretário-Chefe da Casa Civil e o Presidente da Assembleia Legislativa 

e) o Procurador-Geral da Justiça e o Presidente do Tribunal de Justiça. 

8. (CKM Serviços - 2018 - SEDUC-SP - Agente de Organização Escolar) Em consonância com a 
Constituição do Estado de São Paulo, compete privativamente ao Governador, dentre outras, o exposto 
na alternativa: 

a) Representar a União nas suas relações jurídicas. 

b) Nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado. 

c) Prover os cargos públicos do Município. 

d) Solicitar à União a expedição de decretos para a execução de leis. 

e) Averiguar a nomeação dos dirigentes de autarquias pelo Município. 

9. (VUNESP - 2019 - TJ-SP - Contador Judiciário) Conforme a Constituição do Estado de São Paulo, a 
elaboração da proposta orçamentária do Poder Judiciário Estadual e o seu devido encaminhamento ao 
Poder Executivo são da competência, respectivamente, 

a) da Assessoria da Presidência e do Corregedor-Geral do Tribunal. 

b) do órgão especial e do Presidente do Tribunal. 
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c) do Departamento de Contabilidade e do Conselho-Geral da Magistratura. 

d) do Tribunal Pleno e do 1° Vice-Presidente do Tribunal. 

e) do Conselho-Geral da Magistratura e do Presidente do Tribunal. 

10. (DIRECTA - 2013 - Prefeitura de Angatuba - SP - Procurador Jurídico) Analise as assertivas abaixo de 
acordo com o disposto na Constituição do Estado de São Paulo. 

I - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar 
originariamente, 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 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar 
originariamente, os mandados de segurança e os “habeas data” contra atos 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. 

III – O Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal são partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestados em face a Constituição do Estado de São Paulo. 

a) as assertivas I e II estão corretas. 

b) as assertivas II e III estão corretas. 

c) as assertivas I e III estão corretas. 

d) todas as assertivas estão corretas. 

11. (VUNESP - 2016 - TJM-SP - Juiz de Direito Substituto) Assinale a alternativa correta no tocante às 
previsões da Constituição do Estado de São Paulo sobre a Justiça Militar Estadual. 

a) Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça Militar será composto de advogados e de membros do 
Ministério Público, de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 5 (cinco) anos de efetiva 
atividade profissional ou na carreira. 

b) Os juízes de Direito do juízo militar serão promovidos ao Tribunal de Justiça Militar nas vagas de juízes 
civis. 

c) Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns e militares, 
excetuando-se os crimes de responsabilidade, os juízes de Direito do juízo militar. 

d) O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na Capital, 
compor-se-á de 9 (nove) juízes, divididos em três câmaras. 

e) Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente, o Chefe da Casa Militar nos 
crimes comuns e de responsabilidade. 

12. (VUNESP - 2016 - TJM-SP - Juiz de Direito Substituto) Com relação ao disposto na Constituição do 
Estado de São Paulo em relação à Justiça Militar estadual, assinale a alternativa correta. 

a) Compete ao Tribunal de Justiça Militar exercer a correição geral sobre as atividades de Polícia Judiciária 
Militar, sendo que os serviços de correição permanente sobre as atividades do Presídio Militar serão 
realizados pelo representante do Ministério Público estadual designado pelo Tribunal. 
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b) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, as ações judiciais contra 
atos disciplinares praticados pelo Comandante Geral da Polícia Militar. 

c) Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originalmente nas infrações penais comuns e nos 
crimes de responsabilidade o Comandante- -Geral da Polícia Militar. 

d) Compete ao Tribunal de Justiça Militar a iniciativa de leis que disponham sobre a criação e 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. 

e) O Tribunal de Justiça Militar do Estado compor-se-á de sete juízes, divididos em duas câmaras, sendo 
quatro militares Coronéis da reserva da Polícia Militar do Estado e três civis. 

13. (FCC - 2013 - DPE-SP - Oficial de Defensoria Pública) Considere as seguintes situações hipotéticas: 
Mikaela é Vice-Governadora do Estado de São Paulo; Anibal é o Defensor Público-Geral da Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo; Jorge é o Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo e Matias é o 
Governador do Estado de São Paulo. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, compete ao 
Tribunal de Justiça do referido Estado, dentre outras atribuições, processar e julgar originariamente, nas 
infrações penais comuns, APENAS 

a) Anibal, Jorge e Matias. 

b) Mikaela, Jorge e Matias. 

c) Anibal e Jorge. 

d) Mikaela e Matias. 

e) Mikaela, Anibal e Jorge. 

14. (VUNESP - 2018 - FAPESP - Procurador) A Constituição do Estado de São Paulo estabelece que o 
Ministério Público Estadual 

a) é instituição auxiliar da Justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

b) tem como seus princípios institucionais a irredutibilidade de subsídios, a inamovibilidade e a 
independência funcional de seus membros. 

c) goza de autonomia funcional e administrativa e suas decisões têm eficácia plena e executoriedade 
imediata,e essas prevalecerão sobre a competência constitucional dos Poderes do Estado. 

d) 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. 

e) administrará, autonomamente, seus próprios recursos orçamentários, e os não originários do Tesouro 
Estadual serão utilizados livremente pela Instituição de forma desvinculada de qualquer destinação. 

15. (FCC - 2013 - SEFAZ-SP - Agente Fiscal de Rendas - Gestão Tributária - Prova 2) É função institucional 
da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Constituição paulista, 

a) realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, regulados ou não por lei especial. 

b) promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual. 
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c) requisitar certidões, informações, autos de processo administrativo e documentos, estando os servidores 
obrigados a seu atendimento, exceto os que ocupem cargo em comissão ou exerçam função de confiança. 

d) exercer o controle externo da atividade policial, nos termos de lei complementar, de iniciativa facultada 
ao Procurador Geral. 

e) exercer a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus, na forma de sua Lei Orgânica. 

16. (FCC - 2013 - DPE-SP - Oficial de Defensoria Pública) Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, 
à Defensoria Pública 

a) é assegurada apenas autonomia administrativa. 

b) é assegurada apenas autonomia funcional. 

c) é assegurada autonomia funcional e administrativa. 

d) não é assegurada nenhuma autonomia sendo um órgão vinculado à Procuradoria do Estado. 

e) não é assegurada nenhuma autonomia sendo um órgão vinculado ao Tribunal de Justiça. 

17. (CKM Serviços - 2018 - SEDUC-SP - Agente de Organização Escolar) Com base na Constituição do 
Estado de São Paulo, pode-se afirmar que o(a) servidor(a) público(a) civil: 

a) Pode receber vantagens de qualquer natureza, conforme suas necessidades. 

b) Não tem direito à adicional por tempo de serviço. 

c) Será inamovível durante o exercício do mandato de vereador. 

d) Não pode ser removido para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge. 

e) Quando gestante, não poderá, a qualquer título, solicitar a mudança de função. 

18. (CKM Serviços - 2018 - SEDUC-SP - Agente de Organização Escolar) Segundo a Constituição do 
Estado de São Paulo, no que tange à Organização do Estado e à Administração Pública, assinale a 
alternativa correta. 

a) A produção dos efeitos regulares de leis e atos administrativos externos independe de publicação em 
órgão oficial do Estado. 

b) Os princípios de motivação e interesse público aplicam-se apenas à administração indireta. 

c)A prática dos atos administrativos independe da fixação de prazos. 

d) As requisições judiciais devem ser atendidas no prazo máximo de dez dias úteis, se outro não for fixado 
pela autoridade judiciária. 

e) A publicação dos atos não normativos não pode ser resumida. 

19. (MS CONCURSOS - 2018 - SAP-SP - Oficial Administrativo) Preencha a lacuna de acordo com o art. 
114 e assinale a alternativa correta. 

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__________, certidão de atos, contratos, decisões 
ou pareceres, sob pena de responsabilidade de 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. 

a) vinte e quatro horas 
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b) dez dias úteis 

c) quinze dias 

d) um mês 

e) um semestre 

20. (VUNESP - 2013 - SEFAZ-SP - Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - 
Conhecimentos gerais) Quanto ao regime jurídico dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. 

a) A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de 
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, incluindo-se as vantagens de caráter individual e as 
relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

b) 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 

c) A lei assegurará aos servidores da administração direta proporcionalidade de subsídios entre servidores 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

d) Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público terão regimes jurídicos específicos, a critério de cada carreira 

e) As vantagens de qualquer natureza poderão ser instituídas por decreto do Governador do Estado e quando 
atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço 

21. (VUNESP - 2013 - SEFAZ-SP - Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - 
Conhecimentos gerais) Os serviços públicos concedidos ou permitidos 

a) ficarão sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder Público, mas não poderão ser retomados antes 
do término do prazo da concessão ou da permissão. 

b) ficarão sujeitos apenas quanto à fiscalização do Poder Público, vez que tais serviços não serão subsidiados 
pelo Poder Público, quando prestados por particulares. 

c) ficarão sujeitos apenas quanto à regulamentação do Poder Público, vez que tais serviços não serão 
subsidiados pelo Poder Público, quando prestados por particulares. 

d) 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 

e) não ficarão sujeitos à regulamentação e fiscalização do Poder Público, mas poderão ser retomados, na 
hipótese de não atenderem aos fins ou às condições do contrato 

22. (Instituto Excelência - 2017 - Câmara de Santo Antônio do Jardim - SP - Assistente Legislativo) Com 
base na Constituição do Estado de São Paulo: Artigo 284 - O Estado comemorará, anualmente, no período 
de 3 a 9 de julho: 

a) A Revolução Constitucionalista de 1932. 

b) A Revolução Paulista de 1924. 

c) A Revolução Liberal de São Paulo de 1842. 

d) Nenhuma das alternativas. 
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23. (VUNESP - 2018 - FAPESP - Procurador) Segundo a Constituição Bandeirante, o Estado destinará o 
mínimo de um por cento de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo, como renda de sua privativa administração, para 

a) pagamento dos seus bolsistas e funcionários administrativos. 

b) aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico. 

c) desenvolvimento de projetos de pesquisa destinados à solução dos problemas sociais e ambientais. 

d) financiamento de programas de pós-graduação de alta qualificação em áreas de interesse para o 
desenvolvimento do país. 

e) qualificação e desenvolvimento de professores universitários e bolsistas, com o oferecimento de cursos 
de capacitação em grandes centros de pesquisas no exterior. 

24. (VUNESP - 2018 - Câmara de Dois Córregos - SP - Diretor Contábil Legislativo) Nos termos da 
Constituição do Estado de São Paulo, os recursos financeiros provenientes da exploração de gás natural, 
que couberem ao Estado por força do disposto no § 1° do art. 20 da Constituição Federal, 

a) deverão ser destinados integralmente aos cofres do Estado de São Paulo, para financiamento dos sistemas 
estaduais de educação e de saúde. 

b) serão aplicados preferencialmente na construção, desenvolvimento e manutenção do sistema estadual 
de gás canalizado. 

c) deverão ser partilhados na proporção de 50% para o Estado e 50% para o Município onde estiver sendo 
explorado o respectivo recurso natural. 

d) não poderão ser utilizados para pagamento de servidores públicos ou para investimentos em áreas não 
prioritárias do Estado 

e) serão destinados aos cofres públicos do Estado e deverão ser incorporados ao orçamento estadual e 
utilizados no exercício financeiro seguinte. 

25. (VUNESP - 2013 - ITESP - Advogado) Nos termos da Constituição do Estado de São Paulo, quanto à 
concessão do real uso de terras públicas, assinale a alternativa correta. 

a) Far-se-á mediante contrato e constará obrigatoriamente cláusula definindo a obrigatoriedade de 
residência dos beneficiários na localidade de situação das terras. 

b) Far-se-á mediante termo de doação condicionada, dentre outros, à indivisibilidade e intransferibilidade 
das terras, a qualquer título, sem autorização expressa e prévia do doador. 

c) O beneficiário deverá explorar as terras, de modo direto, pessoal ou familiar, para cultivo ou qualquer 
outro tipo de exploração, sob pena de anulação da concessão 

d) O beneficiário deve explorar as terras, mas deve manter as reservas florestais obrigatórias, sem 
necessidade de observância das restrições ambientais do uso do imóvel 

e) Far-se-á mediante termo de doação em que estabelecerá a obrigatoriedade dos beneficiários residirem 
na localidade de situação das terras, bem como de manter as reservas florestais obrigatórias. 
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