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Legislação Específica

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL SP – DO PODER JUDICIÁRIO

CAPÍTULO IV
DO PODER JUDICIÁRIO

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 54. São órgãos do Poder Judiciário do Esta-
do:

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

Art. 55. Ao Poder Judiciário é assegurada auto-
nomia financeira e administrativa.

Parágrafo único. São assegurados, na for-
ma do art. 99 da Constituição Federal, ao 
Poder Judiciário recursos suficientes para 
manutenção, expansão e aperfeiçoamento 
de suas atividades jurisdicionais, visando ao 
acesso de todos à Justiça.

Art. 56. Dentro dos limites estipulados conjun-
tamente com os demais Poderes na lei de dire-
trizes orçamentárias, o Tribunal de Justiça, pelo 
seu Órgão Especial, elaborará proposta orça-
mentária do Poder Judiciário, encaminhando-a, 
por intermédio de seu Presidente, ao Poder Exe-

cutivo, para inclusão no projeto de lei orçamen-
tária.

Art. 57. À exceção dos créditos de natureza ali-
mentícia, os pagamentos devidos pela Fazen-
da Estadual ou Municipal e correspondentes 
autarquias, em virtude de sentença judiciária, 
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica 
de apresentação de precatórios e à conta dos 
respectivos créditos, proibida a designação de 
casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e 
nos créditos adicionais abertos para esse fim.

§ 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento 
das entidades de direito público, de verba 
necessária ao pagamento de seus débitos 
constantes de precatórios judiciais apre-
sentados até 1º de julho, data em que terão 
atualizados os seus valores, fazendo-se o 
pagamento até o final do exercício seguinte.

§ 2º As dotações orçamentárias e os cré-
ditos abertos serão consignados ao Poder 
Judiciário, recolhendo-se as importâncias 
respectivas à repartição competente. Cabe-
rá ao Presidente do Tribunal que proferir a 
decisão exeqüenda determinar o pagamen-
to, segundo as possibilidades do depósito, e 
autorizar, a requerimento do credor, exclu-
sivamente para o caso de preterimento do 
seu direito de precedência, o seqüestro da 
quantia necessária à satisfação do débito.

§ 3º Os créditos de natureza alimentícia, 
nesta incluídos, entre outros, vencimentos, 
pensões e suas complementações, indeni-
zações por acidente de trabalho, por morte 
ou invalidez fundada na responsabilidade 
civil, serão pagos de uma só vez, devida-
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mente atualizados até a data do efetivo pa-
gamento.

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

Art. 58. Ao Tribunal de Justiça, mediante ato de 
seu Presidente, compete nomear, promover, re-
mover, aposentar e colocar em disponibilidade 
os juízes de sua Jurisdição, ressalvado o dispos-
to no art. 62, exercendo, pelos seus órgãos com-
petentes, as demais atribuições previstas nesta 
Constituição.

Art. 59. A Magistratura é estruturada em carrei-
ra, observados os princípios, garantias, prerro-
gativas e vedações estabelecidos na Constitui-
ção Federal, nesta Constituição e no Estatuto da 
Magistratura.

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

Art. 60. No Tribunal de Justiça haverá um Órgão 
Especial, com vinte e cinco Desembargadores, 
para o exercício das atribuições administrativas 
e jurisdicionais de competência do Tribunal Ple-
no, inclusive para uniformizar a jurisprudência 
divergente entre suas Seções e entre estas e o 
Plenário.

Art. 61. O acesso dos Desembargadores ao Ór-
gão Especial, respeitadas a situação existente e 
a representação do quinto constitucional, dar-
-se-á pelos critérios de antigüidade e eleição, 
alternadamente.

Parágrafo único. Pelo primeiro critério, a 
vaga será preenchida pelo Desembargador 
mais antigo, salvo recusa oportunamente 
manifestada. Pelo segundo, serão elegíveis, 
a cada quatriênio, os demais Desembarga-
dores e respectivos suplentes, por um colé-
gio eleitoral composto pela totalidade dos 
Desembargadores e por representantes dos 

juízes vitalícios, na forma do Regimento In-
terno do Tribunal de Justiça.

Art. 62. O Presidente e o 1º Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça e o Corregedor Geral da 
Justiça comporão o Conselho Geral da Magis-
tratura, e serão eleitos a cada biênio, dentre os 
integrantes do órgão especial, pelos Desembar-
gadores, Juízes dos Tribubais de Alçada e Juízes 
vitalícios. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 7, de 1999).

§ 1º Haverá um Vice-Corregedor Geral da 
Justiça , para desempenhar funções, em ca-
ráter itinerante, em todo o território do Es-
tado.

§ 2º Cada Seção do Tribunal de Justiça será 
presidida por um Vice-Presidente.

Art. 63. Um quinto dos lugares dos Tribunais 
de Justiça e de Justiça Militar será composto de 
advogados e de membros do Ministério Públi-
co, de notório saber jurídico e reputação iliba-
da, 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. 

Parágrafo único. Dentre os nomes indica-
dos, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça 
formará lista tríplice, encaminhando-a ao 
Governador do Estado que, no vinte dias 
subseqüentes, nomeará um de seus inte-
grantes para o cargo.

Art. 64. As decisões administrativas dos Tribu-
nais de segundo grau serão motivadas, sendo 
as de caráter disciplinar tomadas por voto da 
maioria absoluta dos membros do Tribunal de 
Justiça, ou de seu Órgão Especial, salvo nos ca-
sos de remoção, disponibilidade e aposentado-
ria de magistrado, por interesse público, que 
dependerão de voto de dois terços, assegurada 
ampla defesa.

Art. 65. Aos órgãos do Poder Judiciário do Esta-
do competem a administração e uso dos imóveis 
e instalações forenses, podendo ser autorizada 
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parte desse uso a órgãos diversos, no interesse 
do serviço judiciário, como dispuser o Tribunal 
de Justiça, asseguradas salas privativas, condig-
nas e permanentes aos advogados e membros 
do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
sob a administração das respectivas entidades. 

Art. 66. Os processos cíveis já findos em que 
houver acordo ou satisfação total da pretensão 
não constarão das certidões expedidas pelos 
Cartórios dos Distribuidores, salvo se houver 
autorização da autoridade judicial competente.

Parágrafo único. As certidões relativas aos 
atos de que cuida este artigo serão expedi-
das com isenção de custos e emolumentos, 
quando se trate de interessado que declare 
insuficiência de recursos.

Art. 67. As comarcas do Estado serão classifica-
das em entrâncias, nos termos da Lei de Organi-
zação Judiciária. 

Art. 68. O ingresso na atividade notarial e re-
gistral, tanto de titular como de preposto, de-
pende de concurso público de provas e títulos, 
não se permitindo que qualquer serventia fique 
vaga sem abertura de concurso por mais de seis 
meses.

Parágrafo único. Compete ao Poder Judici-
ário a realização do concurso de que trata 
este artigo, observadas as normas da legis-
lação estadual vigente.

Seção II
DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS

Art. 69. Compete privativamente ao Tribunal de 
Justiça: 

I – pela totalidade de seus membros, eleger 
os órgãos diretivos, na forma dos respecti-
vos regimentos internos;

II – pelos seus órgãos específicos:

a) elaborar seus regimentos internos, com 
observância das normas de processo e das 
garantias processuais das partes, dispondo 
sobre a competência e funcionamento dos 

respectivos órgãos jurisdicionais e adminis-
trativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxi-
liares, velando pelo exercício da respectiva 
atividade correcional;

c) conceder licença, férias e outros afasta-
mentos a seus membros, e aos servidores 
que lhes forem subordinados;

d) prover, por concurso público de provas, 
ou provas e títulos, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 169 da Constituição 
Federal, os cargos de servidores que inte-
gram seus quadros, exceto os de confiança, 
assim definidos em lei, que serão providos 
livremente.

Art. 70. Compete privativamente ao Tribunal de 
Justiça, por deliberação de seu Órgão Especial, 
propor à Assembléia Legislativa, observado o 
disposto no art. 169 da Constituição Federal.:

I – a alteração do número de seus membros 
e dos demais Tribunais;

II – a criação e a extinção de cargos de seus 
membros e a fixação dos respectivos venci-
mentos, de juízes, dos servidores, inclusive 
dos demais Tribunais, e dos serviços auxilia-
res;

III – a criação ou a extinção dos demais Tri-
bunais;

IV – a alteração da organização e da divisão 
judiciária.

Art. 71. Tribunais de Alçada serão instalados em 
regiões do interior do Estado, pela forma e nos 
termos em que dispuser a lei.

Art. 72. A Lei de Organização Judiciária poderá 
criar cargos de Juiz de Direito Substituto em Se-
gundo Grau, a serem classificados em quadro 
próprio, na mais elevada entrância do primeiro 
grau e providos mediante concurso de remoção.

§ 1º A designação será feita pelo Tribunal de 
Justiça para substituir membros dos Tribu-
nais ou neles auxiliar, quando o acúmulo de 
feitos evidenciar a necessidade de sua atua-
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ção. A designação para substituir ou auxiliar 
nos Tribunais de Alçada será realizada me-
diante solicitação destes.

§ 2º Em nenhuma hipótese haverá redis-
tribuição ou passagem de processos, salvo 
para o voto do revisor.

Seção III
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 73. O Tribunal de Justiça, órgão superior do 
Poder Judiciário do Estado, com jurisdição em 
todo o seu território e sede na Capital, compõe-
-se de Desembargadores em número que a lei 
fixar, providos pelos critérios de antigüidade e 
de merecimento, em conformidade com o dis-
posto nos arts. 58 e 63 deste Capítulo.

Parágrafo único. O Tribunal de Justiça exer-
cerá, em matéria administrativa de interes-
se geral do Poder Judiciário, direção e disci-
plina da Justiça do Estado.

Art. 74. Compete ao Tribunal de Justiça, além 
das atribuições previstas nesta Constituição, 
processar e julgar originariamente:

I – nas infrações penais comuns, o Vice-
-Governador, os Secretários de Estado, os 
Deputados Estaduais, o Procurador-Geral 
de Justiça, o Procurador-Geral do Estado, o 
Defensor Público Geral e os Prefeitos Muni-
cipais;

II – nas infrações penais comuns e nos cri-
mes de responsabilidade, os juízes dos Tri-
bunais de Alçada e do Tribunal de Justiça 
Militar, os juízes de Direito e os juízes audi-
tores da Justiça Militar, os membros do Mi-
nistério 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 “ha-
beas data” contra atos do Governador, da 
Mesa e da Presidência da Assembléia, do 
próprio Tribunal ou de algum de seus mem-
bros, dos Presidentes dos Tribunais de Con-
tas do Estado e do Município de São Paulo, 
do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito 

e do Presidente da Câmara Municipal da Ca-
pital;

IV – os “habeas corpus”, nos processos 
cujos recursos forem de sua competência 
ou quando o coator ou paciente for autori-
dade 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 Po-
deres, inclusive da Administração indireta, 
torne inviável o exercício de direitos assegu-
rados nesta Constituição;

VI – a representação de inconstitucionali-
dade de lei ou ato normativo estadual ou 
municipal, contestados em face desta Cons-
tituição, o pedido de intervenção em Mu-
nicípio e ação de inconstitucionalidade por 
omissão, em face de preceito desta Consti-
tuição;

VII – as ações rescisórias de seus julgados e 
as revisões criminais nos processos de sua 
competência;

VIII – os conflitos de competência entre os 
Tribunais de Alçada ou as dúvidas de com-
petência entre estes e o Tribunal de Justiça;

IX – os conflitos de atribuição entre as au-
toridades administrativas e judiciárias do 
Estado;

X – a reclamação para garantia da autorida-
de de suas decisões;

XI – a representação de inconstitucionalida-
de de lei ou ato normativo municipal, con-
testados em face da Constituição (**)Fede-
ral (ADIN 347-0/600 – LIMINAR DEFERIDA).

Art. 75. Compete, também, ao Tribunal de Jus-
tiça:

I – provocar a intervenção da União no Es-
tado para garantir o livre exercício do Poder 
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Judiciário, nos termos desta Constituição e 
da Constituição Federal;

II – requisitar a intervenção do Estado em 
Município, nas hipóteses previstas em lei.

Art. 76. Compete, outrossim, ao Tribunal de Jus-
tiça processar e julgar, originariamente ou em 
grau de recurso, as demais causas que lhe forem 
atribuídas por lei complementar.

§ 1º Cabe-lhe, também, a execução de sen-
tença nas causas de sua competência origi-
nária, facultada, em qualquer fase do pro-
cesso, a delegação de atribuições.

§ 2º Cabe-lhe, ainda, processar e julgar os 
recursos relativos às causas que a lei espe-
cificar, entre aquelas não reservadas à com-
petência privativa dos demais Tribunais de 
Segundo Grau ou dos órgãos recursais dos 
Juizados Especiais.

Art. 77. Compete, ademais, ao Tribunal de Jus-
tiça, por seus órgãos específicos, exercer con-
trole sobre atos e serviços auxiliares da justiça, 
abrangidos os notariais e os de registro.

Seção IV
DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA

Art. 78. Os Tribunais de Alçada são transforma-
dos em seções do Tribunal de Justiça, podendo 
ser preservada, a critério do Tribunal de Justiça, 
a sua atual estrutura administrativa. 

Art. 79. Os atuais Juízes de Alçada são alçados a 
Desembargador do Tribunal de Justiça observa-
da a ordem de antigüidade. 

Seção V
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 

E DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA 
MILITAR

Art. 80. O Tribunal de Justiça Militar do Estado, 
com jurisdição em todo o território estadual e 
com sede na Capital, compor-se-á de sete juízes, 
divididos em duas câmaras, nomeados em con-
formidade com as normas da Seção I deste Ca-

pítulo, exceto o disposto no art. 60, e respeitado 
o art. 94 da Constituição Federal, sendo quatro 
militares Coronéis da ativa da Polícia Militar do 
Estado e três civis.

Art. 81. Compete ao Tribunal de Justiça Militar 
processar e julgar:

I – originariamente, o Chefe da Casa Militar, 
o Comandante-Geral da Polícia Militar, nos 
crimes militares definidos em lei, os manda-
dos de segurança e os “habeas-corpus”, nos 
processos cujos recursos forem de sua com-
petência ou quando o coator ou coagido es-
tiverem diretamente sujeitos a sua jurisdi-
ção e às revisões criminais de seus julgados 
e das Auditorias Militares;

II – em grau de recurso, os policiais milita-
res, no crimes militares definidos em lei.

§ 1º Compete ainda ao Tribunal exercer a 
correição geral sobre as atividades de Polí-
cia Judiciária Militar, bem como decidir so-
bre a perda do posto e da patente dos Ofi-
ciais e da graduação das praças.

§ 2º Aos Conselhos de Justiça Militar, per-
manente ou especial, com a competência 
que a lei determinar, caberá processar e jul-
gar os policiais militares nos crimes milita-
res definidos em lei.

§ 3º Os serviços de correição permanente 
sobre as atividades de Polícia Judiciária Mi-
litar e do Presídio Militar serão realizados 
pelo juiz auditor designado pelo Tribunal.

Art. 82. Os juízes do Tribunal de Justiça Militar 
e os juízes auditores gozam dos mesmos direi-
tos, vantagens e vencimentos, sujeitando-se às 
mesmas proibições dos juízes dos Tribunais de 
Alçada e dos juízes de Direito, respectivamente.

Parágrafo único. Os juízes auditores exer-
cem a jurisdição de primeiro grau na Justiça 
Militar do Estado e serão promovidos ao Tri-
bunal de Justiça Militar nas vagas de juízes 
civis, observado o disposto nos arts. 93, III e 
94 da Constituição Federal.
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Seção VI
Dos Tribunais Do Júri

Art. 83. Os Tribunais do Júri têm as competên-
cias e garantias previstas no art. 5º, XXXVIII da 
Constituição Federal. Sua organização obedece-
rá ao que dispuser a lei federal e, no que couber, 
a lei de organização judiciária. 

Seção VII
DAS TURMAS DE RECURSOS

Art. 84. As Turmas de Recursos são formadas 
por juízes de Direito titulares da mais elevada 
entrância de Primeiro Grau, na Capital ou no 
Interior, observada a sua sede, nos termos da 
resolução do Tribunal de Justiça, que designará 
seus integrantes, os quais poderão ser dispen-
sados, quando necessário, do serviço de suas 
varas.

§ 1º As Turmas de Recursos constituem-se 
em órgão de segunda instância, cuja com-
petência é vinculada aos Juizados Especiais 
e de Pequenas Causas.

§ 2º A designação prevista neste artigo de-
verá ocorrer antes da distribuição dos pro-
cessos de competência da Turma de Recur-
sos.

Seção VIII
Dos Juízes de Direito

Art. 85. Os juízes de Direito integram a carreira 
da Magistratura e exercem a jurisdição comum 
estadual de primeiro grau, nas comarcas e juí-
zos, segundo a competência determinada por 
lei.

Art. 86. O Tribunal de Justiça, através de seu Ór-
gão Especial, designará juízes de entrância espe-
cial com competência exclusiva para questões 
agrárias.

§ 1º A designação prevista neste artigo só 
pode ser revogada a pedido do juiz ou por 
deliberação da maioria absoluta do órgão 
especial.

§ 2º No exercício dessa jurisdição, o juiz 
deverá, sempre que necessário à eficiente 
prestação jurisdicional, deslocar-se até o lo-
cal do litígio.

§ 3º O Tribunal de Justiça organizará a infra-
-estrutura humana e material necessária ao 
exercício dessa atividade jurisdicional.

Seção IX
DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DOS 

JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS

Art. 87. Os Juizados Especiais das Causas Cíveis 
de Menor Complexidade e das Infrações Penais 
de Menor Potencial Ofensivo terão sua compo-
sição e competência definidas em lei, obedeci-
dos os princípios previstos no art. 98, I, da Cons-
tituição Federal.

Art. 88. A lei disporá sobre a criação, funcio-
namento e processo dos Juizados de Pequenas 
Causas a que se refere o art. 24, X, da Constitui-
ção Federal.

Seção X
DA JUSTIÇA DE PAZ

Art. 89. A Justiça de Paz compõe-se de cidadãos 
remunerados, eleitos pelo voto direto, univer-
sal e secreto, com mandato de quatro anos, e 
tem competência para, na forma de lei, celebrar 
casamento, verificar, de ofício ou em face de 
impugnação apresentada, o processo de habi-
litação e exercer atribuições conciliatórias, sem 
caráter jurisdicional, além de outras previstas 
na legislação.

Seção XI
DA DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 
E DA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE

Art. 90. São partes legítimas para propor ação 
de inconstitucionalidade de lei ou ato norma-
tivo estaduais ou municipais, contestados em 
face desta Constituição ou por omissão de me-
dida necessária para tornar efetiva norma ou 
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princípio desta Constituição, no âmbito de seu 
interesse:

I – o Governador do Estado e a Mesa da As-
sembléia Legislativa;

II – o Prefeito e a Mesa da Câmara Munici-
pal;

III – o Procurador-Geral de Justiça;

IV – o Conselho da Seção Estadual da Or-
dem dos Advogados do Brasil;

V – as entidades sindicais ou de classe, de 
atuação estadual ou municipal, demons-
trando seu interesse jurídico no caso;

VI – os partidos políticos com representação 
na Assembléia Legislativa, ou, em se tratan-
do de lei ou ato normativo municipais, na 
respectiva Câmara.

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

§ 2º Quando o Tribunal apreciar a incons-
titucionalidade, em tese, de norma legal 
ou ato normativo, citará, previamente, o 
Procurador-Geral do Estado, a quem caberá 
defender, no que couber, o ato ou o texto 
impugnado.

§ 3º Declarada a inconstitucionalidade, a 
decisão será comunicada à Assembléia Le-
gislativa ou à Câmara Municipal interessa-
da, para a suspensão da execução, no todo 
ou em parte, da lei ou do ato normativo.

§ 4º Declarada a inconstitucionalidade por 
omissão de medida para tornar efetiva nor-
ma desta Constituição, a decisão será comu-
nicada 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 ad-
ministrativo, 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 in-

constitucionalidade 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 jurisdicio-
nal colegiado competente para exame da 
matéria.

CAPÍTULO V
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Seção I
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 91. O Ministério Público é instituição per-
manente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem ju-
rídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis.

Parágrafo único. São princípios institucio-
nais do Ministério Público a unidade, a indi-
visibilidade e a independência funcional.

Art. 92. Ao Ministério Público é assegurada au-
tonomia administrativa e funcional, cabendo-
-lhe, na forma de sua lei complementar:

I – praticar atos próprios de gestão;

II – praticar atos e decidir sobre a situação 
funcional do pessoal ativo e inativo da car-
reira e dos serviços auxiliares, organizados 
em quadros próprios;

III – adquirir bens e serviços e efetuar a res-
pectiva contabilização;

IV – propor à Assembléia Legislativa a cria-
ção e a extinção de seus cargos e serviços 
auxiliares, bem como a fixação dos venci-
mentos de seus membros, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretri-
zes orçamentárias;

V – prover os cargos iniciais de carreira e 
dos serviços auxiliares, bem como nos casos 
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de promoção, remoção e demais formas de 
provimento derivado;

VI – organizar suas secretarias e os serviços 
auxiliares das Promotorias de Justiça;

VII – compor os órgãos da Administração 
Superior;

VIII – elaborar seus regimentos internos;

IX – exercer outras competências dela de-
correntes;

§ 1º O Ministério Público instalará as Pro-
motorias de Justiça e serviços auxiliares em 
prédios sob sua administração.

§ 2º As decisões do Ministério Público, fun-
dadas em sua autonomia funcional e ad-
ministrativa, obedecidas as formalidades 
legais, têm eficácia plena e executoriedade 
imediata, ressalvada a competência consti-
tucional dos Poderes do Estado.

Art. 93. O Ministério Público elaborará sua pro-
posta orçamentária dentro dos limites esta-
belecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
encaminhando-a, por intermédio do Procura-
dor-Geral de Justiça, ao Poder Executivo, para 
inclusão no projeto de lei orçamentária.

§ 1º Os recursos correspondentes às dota-
ções orçamentárias próprias e globais do 
Ministério Público serão entregues, na for-
ma do art. 171, sem vinculação a qualquer 
tipo de despesa.

§ 2º Os recursos próprios, não originários 
do Tesouro Estadual, serão utilizados em 
programas vinculados aos fins da Institui-
ção, vedada outra destinação.

§ 3º A fiscalização contábil, financeira, or-
çamentária, operacional e patrimonial do 
Ministério Público, quanto à legalidade, le-
gitimidade e economicidade, aplicação de 
dotações e recursos próprios e renúncia de 
receitas, será exercida pela Assembléia Le-
gislativa, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno estabelecido na 

sua lei complementar e, no que couber, no 
art. 35 desta Constituição.

Art. 94. Lei complementar, cuja iniciativa é fa-
cultada ao Procurador-Geral de Justiça, disporá 
sobre:

I – normas específicas de organização, atri-
buições e Estatuto do Ministério Público, 
observados, entre outros, os seguintes prin-
cípios:

a) ingresso na carreira mediante concurso 
público de provas e títulos, assegurada a 
participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil em sua realização e observada, nas 
nomeações, a ordem de classificação;

b) promoção voluntária, por antiguidade e 
merecimento, alternadamente, de entrân-
cia a entrância, e da entrância mais elevada 
para o cargo de Procurador de Justiça apli-
cando-se, por assemelhação, o disposto no 
art. 93, III, da Constituição Federal;

c) vencimentos fixados com diferença não 
excedente a dez por cento de uma para ou-
tra entrância, e da entrância mais elevada 
para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, 
cuja remuneração, em espécie, a qualquer 
título, não poderá ultrapassar o teto fixado 
como limite no âmbito dos Poderes do Es-
tado;

d) aposentadoria com proventos integrais, 
sendo compulsória por invalidez ou aos se-
tenta anos de idade, e facultativa aos trinta 
anos de serviço, após cinco anos de exercí-
cio efetivo, aplicando-se o disposto no art. 
40, § 4º e art. 129, § 4º, da Constituição Fe-
deral;

e) o benefício da pensão por morte deve 
obedecer o princípio do art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal;

II – elaboração de lista tríplice, entre inte-
grantes da carreira, para escolha do Procu-
rador-Geral de Justiça pelo Governador do 
Estado, para mandato de dois anos, permiti-
da uma recondução;
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III – destituição do Procurador-Geral de Jus-
tiça por deliberação da maioria absoluta da 
Assembléia Legislativa;

IV – controle externo da atividade policial;

V – procedimentos administrativos de sua 
competência;

VI – regime jurídico dos membros do Mi-
nistério Público, integrantes de quadro es-
pecial, que oficiam junto aos Tribunais de 
Contas;

VII – demais matérias necessárias ao cum-
primento de seus fins institucionais.

§ 1º Decorrido o prazo previsto em lei, sem 
nomeação do Procurador-Geral de Justiça, 
será investido no cargo o integrante mais 
votado da lista tríplice prevista no inciso II 
deste artigo.

§ 2º O Procurador-Geral de Justiça fará de-
claração pública de bens, no ato da posse e 
no término do mandato.

Art. 95. Os membros do Ministério Público têm 
as seguintes garantias:

I – vitaliciedade, após dois anos de exercí-
cio, não podendo perder o cargo senão por 
sentença judicial transitada em julgado;

II – inamovibilidade, salvo por motivo de in-
teresse público, mediante decisão do órgão 
colegiado competente do Ministério Públi-
co, por voto de dois terços de seus mem-
bros, assegurada ampla defesa;

III – irredutibilidade de vencimentos, obser-
vado, quanto à remuneração, o disposto na 
Constituição Federal.

Parágrafo único. O ato de remoção e de 
disponibilidade de membro do Ministério 
Público, por interesse público, fundar-se-á 
em decisão por voto de dois terços do órgão 
colegiado competente, assegurada ampla 
defesa.

Art. 96. Os membros do Ministério Público su-
jeitam-se, entre outras, às seguintes proibições:

I – receber, a qualquer título e sob qualquer 
pretexto, honorários, percentagens ou cus-
tas processuais;

II – exercer a advocacia;

III – participar de sociedade comercial, na 
forma da lei;

IV – exercer, ainda que em disponibilidade, 
qualquer outra função pública, salvo uma 
de magistério, se houver compatibilidade 
de horário;

V – exercer atividade político-partidária, 
salvo exceções previstas na lei.

Art. 97. Incumbe ao Ministério Público, além de 
outras funções:

I – exercer a fiscalização dos estabelecimen-
tos prisionais e dos que abriguem idosos, 
menores, incapazes ou portadores de defi-
ciências, sem prejuízo da correição judicial;

II – deliberar sobre sua participação em or-
ganismos estatais de defesa do meio am-
biente, do consumidor, de política penal e 
penitenciária e outros afetos a sua área de 
atuação;

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

Parágrafo único. Para promover o inquérito 
civil e os procedimentos administrativos de 
sua competência, o Ministério Público po-
derá, nos termos de sua lei complementar:

1. requisitar dos órgãos da administração 
direta ou indireta, os meios necessários a 
sua conclusão;

2. propor à autoridade administrativa com-
petente a instauração de sindicância para a 
apuração de falta disciplinar ou ilícito admi-
nistrativo.
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Seção II
DA PROCURADORIA GERAL  

DO ESTADO

Art. 98. A Procuradoria Geral do Estado é ins-
tituição de natureza permanente, essencial à 
Administração Pública Estadual, vinculada dire-
tamente ao Governador, responsável pela ad-
vocacia do Estado, da Administração direta e 
autarquias e pela assessoria e consultoria jurí-
dica do Poder Executivo, sendo orientada pelos 
princípios da legalidade e da indisponibilidade 
do interesse público.

Parágrafo único. Lei orgânica da Procurado-
ria Geral do Estado disciplinará sua compe-
tência e a dos órgãos que a compõem e dis-
porá sobre o regime jurídico dos integrantes 
da carreira de Procurador do Estado, respei-
tado o disposto nos arts. 132 e 135 da Cons-
tituição Federal.

Art. 99. São funções institucionais da Procura-
doria Geral do Estado:

I – representar judicial e extrajudicialmente 
o Estado;

II – exercer as funções de consultoria e as-
sessoria jurídica do Poder Executivo e da 
Administração em geral;

III – representar a Fazenda do Estado peran-
te o Tribunal de Contas;

IV – exercer as funções de consultoria jurí-
dica e de fiscalização da Junta Comercial do 
Estado;

V – prestar assessoramento técnico-legisla-
tivo ao Governador do Estado;

VI – promover a inscrição, o controle e a co-
brança da dívida ativa estadual;

VII – propor ação civil pública representan-
do o Estado;

VIII – prestar assistência jurídica aos Muni-
cípios, na forma da lei;

IX – realizar procedimentos disciplinares 
não regulados por lei especial;

X – exercer outras funções que lhe forem 
conferidas por lei.

Art. 100. A direção superior da Procuradoria-
-Geral do Estado compete ao Procurador Geral 
do Estado, responsável pela orientação jurídica 
e administrativa da instituição, ao Conselho da 
Procuradoria Geral do Estado e à Corregedoria 
Geral do Estado, na forma da respectiva lei or-
gânica.

Parágrafo único. O Procurador-Geral do Es-
tado será nomeado pelo Governador, em 
comissão, entre os Procuradores que inte-
gram a carreira, e deverá apresentar decla-
ração pública de bens, no ato da posse e de 
sua exoneração.

Art. 101. Vinculam-se à Procuradoria Geral do 
Estado, para fins de atuação uniforme e coor-
denada, os órgãos jurídicos das autarquias, in-
cluindo as de regime especial, aplicando-se a 
seus procuradores os mesmos direitos e deve-
res, garantias e prerrogativas, proibições e im-
pedimentos, atividade correicional, (**) ven-
cimentos, vantagens e disposições atinentes à 
carreira de Procurador do Estado, contidas na 
Lei Orgânica de que trata o art. 98, parágrafo 
único, desta Constituição. (**) Declarada a in-
constitucionalidade formal da expressão “venci-
mentos, vantagens” – ADIN 1434-0/600

Art. 102. As autoridades e servidores da Admi-
nistração Estadual ficam obrigados a atender às 
requisições de certidões, informações, autos de 
processo administrativo, documentos e diligên-
cias formuladas pela Procuradoria Geral do Es-
tado, na forma da lei.

Seção III
DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 103. À Defensoria Pública, instituição es-
sencial à função jurisdicional do Estado, compe-
te a orientação jurídica e a defesa dos necessita-
dos, em todos os graus.
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Parágrafo único. Lei Orgânica disporá sobre 
a estrutura, funcionamento e competência 
da Defensoria Pública, observado o dispos-
to nos arts. 134 e 135 da Constituição Fede-
ral e em lei complementar federal.

Seção IV
DA ADVOCACIA

Art. 104. O advogado é indispensável à adminis-
tração da justiça e, nos termos da lei, inviolável 
por seus atos e manifestações, no exercício da 
profissão.

Parágrafo único. É obrigatório o patrocínio 
das partes por advogados, em qualquer juí-
zo ou tribunal, inclusive nos juizados de me-
nores, nos juizados previstos nos incisos VIII 
e IX do art. 54 e junto às turmas de recur-
sos, ressalvadas as exceções legais.

Art. 105. O Poder Executivo manterá, no siste-
ma prisional e nos distritos policiais, instalações 
destinadas ao contato privado do advogado 
com o cliente preso.

Art. 106. Os membros do Poder Judiciário, as 
autoridades e os servidores do Estado zelarão 
para que os direitos e prerrogativas dos advoga-
dos sejam respeitados, sob pena de responsabi-
lização na forma da lei. 

Art. 107. O advogado que não seja defensor pú-
blico, quando nomeado para defender autor ou 
réu pobre, terá os honorários fixados pelo juiz, 
na forma que a lei estabelecer.

Art. 108. As atividades correicionais nos Cartó-
rios Judiciais contarão, necessariamente, com 
a presença de um representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. 

Art. 109. Para efeito do disposto no art. 3º desta 
Constituição, o Poder Executivo manterá qua-
dros fixos de defensores públicos em cada juiza-
do e, quando necessário, advogados designados 
pela Ordem dos Advogados do Brasil – SP, me-
diante convênio.

Seção V
DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA 
DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA

Art. 110. O Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana será criado por lei 
com a finalidade de investigar as violações de 
direitos humanos no território do Estado, de en-
caminhar as denúncias a quem de direito e de 
propor soluções gerais a esses problemas.




