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 Olá, amigas e amigos! 
 Esta apostila tem o objetivo de proporcionar um estudo dinâmico e direcionado da Legislação do MPU 
e do CNMP, ponto importante do edital em comento.  

Portanto, o primeiro passo é estudar a LOMPU (Lei 75/93), pois está expressa no edital. Entretanto, 
verifiquei, após estudar as 3 (três) últimas provas do MPU (2015, 2013 e 2010), que a banca não explora as 
minúcias da Lei, buscando do candidato um conhecimento básico de estrutura orgânica do MPU, princípios, 
perfil constitucional, não havendo uma necessidade de aprofundamento e leitura de todos os seus artigos.  
 Desta forma, este material, a partir da análise de provas anteriores, buscou fazer um recorte da LC 
75/93, com o propósito de direcionar, em amplitude, o candidato. Veja que o próprio edital nos fornece a dica 
ao dizer que será cobrada a LOMPU, em sua integralidade, mas, em seguida, especifica os vários itens que são 
extraídos tanto da Lei Orgânica quanto da Constituição Federal de 1988.  

Assim, indico que estude, com maior ênfase, a partir de: Perfil Constitucional do Ministério Público até 
CNMP, não se preocupando tanto em ler cada artigo da LOMPU (se sobrar tempo, é o ideal). 
 Alerto também que todas as provas anteriores cobraram, em média, 10 itens. É uma quantidade 
razoável. Assim, a partir de um estudo direcionado na Lei e CF88, é possível gabaritar todos os itens, 
facilitando, em muito, a tão sonhada aprovação.  
 Ahh, a apostila está voltada apenas para a prova objetiva e não aprofunda temas institucionais para 
fins da realização da prova escrita (será objeto de uma nova apostila).  
 Essas são as dicas básicas e as impressões que tive e espero que o material seja útil a todos! 
 Avante e bons estudos!  
 Espero ver muitas aprovações! 
 

André Epifanio Martins 
Promotor de Justiça   
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1. PERFIL CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. 
CONCEITO. 

 
 

Primeiramente, é importante saber que, conforme literalidade constitucional, o Ministério Público é 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. (art. 127 da CF88). 

 
É instituição constitucional essencial à função jurisdicional, não é um quarto poder, possuindo a 

natureza jurídica, para fins de concurso público, de função essencial à Justiça. Lembrando que o Ministério 
Público não é um órgão, mas uma INSTITUIÇÃO PERMANENTE (não pode ser extinto). Também não é um ente, 
pois os entes são: a União, os Estados, o Município e o DF,  

 
Também é chamado de instituição constitucional independente (não é vinculado a nenhum outro 

Poder), órgão autônomo, dentre tantos outros conceitos doutrinários. Mas o fato é que a Constituição não 
prevê como quarto poder, então esta alternativa seria incorreta para fins de provas objetivas. 

 
Atenção: instituição permanente significa que não pode ser retirado do texto constitucional (proibição 

do retrocesso). Mas não é cláusula pétrea. Trata-se de uma vedação implícita.  
 
Ademais, as funções institucionais do Ministério Público brasileiro (e MPU) estão previstas no art. 128 

da Constituição Federal de 1988 e que, para fins de provas objetivas, conhecer o dispositivo juntamente com o 
que prevê a LOMPU, é o suficiente.  

 
Natureza do Ministério Público: essencial à função jurisdicional do Estado.  

 
Desta forma, vale a pena uma leitura atenta e cuidadosa, pois é bem provável algum item de prova 

neste sentido, com enfoque para as peculiaridades do MPU.  
 

 
Basicamente, é uma cópia e repete o texto constitucional – art. 127. Veja! 

 

Esquematizando o art. 1º da LOMPU: 
Art. 1º O Ministério Público da União, organizado por esta lei Complementar, é: 
a) instituição permanente 
b) essencial à função jurisdicional do Estado 
                                                       Incumbindo-lhe  
a) defesa da ordem jurídica (leis, Constituição e princípios) 
b) regime democrático 
c) interesses sociais 
d) interesses individuais indisponíveis.  
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    Agora, vamos aprender, diretamente da fonte, quais são as funções institucionais do Ministério Público: 

 
 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;  

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos 
Estados, nos casos previstos nesta Constituição;  

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

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

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

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

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

 
Agora que você conhece o teor do texto constitucional, importante saber as funções institucionais do 

MPU previstas na LOMPU. Abaixo, grifarei as peculiaridades do Ministério Público da União, que, em resumo, 
volta-se à defesa do interesse público primário da União (como ente interno) e da República Federativa do Brasil 
(como ente na seara internacional). Veja: 

 
Art. 127 da CF 88 - Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. 
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Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União: 

         I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais 
indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios: 

        a) a soberania e a representatividade popular; 

        b) os direitos políticos; 

        c) os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil; 

        d) a indissolubilidade da União; 

        e) a independência e a harmonia dos Poderes da União; 

        f) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

        g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 

        h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União; 

        II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos: 

         a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas 
tributárias e aos direitos do contribuinte; 

         b) às finanças públicas; 

       c) à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro 
nacional; 

      d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia, à comunicação social e 
ao meio ambiente; 

         e) à segurança pública; 

         III - a defesa dos seguintes bens e interesses: 

        a) o patrimônio nacional; 

        b) o patrimônio público e social; 

           c) o patrimônio cultural brasileiro; 

            d) o meio ambiente; 
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Os pontos acima esgotam o que você precisa saber, para fins de prova objetiva, sobre o Ministério 

Público da União quanto ao seu perfil constitucional e suas funções institucionais, bem como o conceito de 
Ministério Público.  

 
Mas, para não esquecer, não deixe de saber os pontos abaixo: 

 

9 O MPU não integra um quarto poder 
9 O MPU não integra o Poder Executivo 

9 O MPU é uma instituição autônoma, função essencial à justiça 
9 O MP junto ao TCU não integra ao MPU 

9 O Inquérito Civil é um procedimento administrativo exclusivo do Ministério 
Público 

9 A Ação Civil Pública não é instrumento privativo do Ministério Público 
9 A Polícia Federal não integra a estrutura do MPU; 

9 O CNMP não faz parte do MPU; 
 
 

2-PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 

Quais são os princípios institucionais do MPU? 
 

DICA: a resposta é legalista e não exige aprofundamento teórico.  
 
Basta aprender os três princípios e um conceito mínimo de cada um.  

        e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do 
adolescente e do idoso; 

        IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de 
comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição 
Federal e na lei, relativos à comunicação social; 

        V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto: 

        a) aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação; 

        b) aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade; 

        VI - exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei. 

        § 1º Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela observância dos princípios e competências da 
Instituição, bem como pelo livre exercício de suas funções. 

        § 2º Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta Lei 
Complementar ao Ministério Público da União, observados os princípios e normas nelas estabelecidos. 



 

 7 

 
A resposta, portanto, está na Constituição Federal e na Lei Orgânica do MPU (LC 75/93). Vejamos! 

 

 
Agora, para finalizar, vamos aprender o conceito de cada um! 

 
O que é unidade? 
Significa que, não existem vários Ministérios Públicos, existindo o que se afirma ser o Ministério 

Público brasileiro. Assim, a divisão que existe é apenas organizacional. No campo principiológico, quando o 
Promotor ou um Procurador da República manifesta-se em um processo, está agindo em nome do Ministério 
Público brasileiro, sendo que as divisões de atribuições internas e externas existem apenas para otimizar e 
organizar. 

O MP é uno e todos os membros agem em nome do Ministério Público brasileiro. O que existe são 
divisões de atribuições. Em resumo, unidade quer dizer que o Ministério Público é uma instituição única.  

Também é importante saber que a unidade subdivide-se em unidade administrativa e unidade 
funcional.   

 
Unidade administrativa – cada instituição Ministério Público – ex MPU – é uno administrativamente, 

porém não se intercomunicando com outros Ministérios Públicos. Portanto, neste quesito, o MP é uno, porém 
dentro de seu ramo ou Estado.  

 
Unidade funcional – Refere-se à atividade-fim. Ex: manifestações processuais e extraprocessuais. 

Neste ponto, o MP é um só, embora existam vários ramos ministeriais. Ex: Ministério Público Eleitoral. Na 
primeira instância quem atua é o Promotor de Justiça (MPE). Na Segunda Instância, quem atua é o Procurador 
Regional Eleitoral (MPF). Entretanto, a atuação funcional é una, desde a primeira instância. Por isso, a doutrina 
moderna fala em MP brasileiro, abarcando todos os ramos do Ministério Público.  

 
Para você entender, o membro do Ministério Público não precisa substabelecer ao outro membro, 

caso ele não atue, por qualquer razão, no processo. Na advocacia, só quem poderia atuar seria o advogado 
dos autos. Caso haja troca, deverá substabelecer, o que comprova a unidade do Ministério Público. 
 

O que é indivisibilidade? 

 
Art. 127. (...) 
 
     §1º. São princípios institucionais do Ministério Público a  
      - unidade 
      -  indivisibilidade  
      -  independência funcional  
        
       Veja que a Lei Orgânica do MPU apenas repete o texto constitucional, com a diferença que acrescenta o 
termo “União”: 
 
       Art. 4º São princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 
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Permite a possibilidade de substituição entre membros do MP (dentro do mesmo ramo – federal ou 
estadual), não havendo impedimento ou irregularidade em tal ato. O fundamento é que, quem atua no 
processo é sempre o Ministério Público (como instituição), e não os membros respectivos. Ex: se o membro sai 
de férias, o processo não irá parar. Outro membro poderá atuar sem nenhum empecilho. O membro não atua 
como pessoa, mas sim como presentante do Ministério Público. 
 

O que é independência funcional? 
O membro do Ministério Público possui liberdade de atuação, desde que fundamentada, 

independentemente de vontades externas, políticas ou qualquer grau de hierarquização. Permite que a 
atuação do membro seja independente e livre de opiniões jurídico-ideológicas de terceiros. O membro está 
vinculado a sua consciência, desde que motivada, aplicando-se o princípio do livre convencimento motivado. 
Lembre-se que independência funcional não é a mera vontade do membro do MP. É a convicção livre, porém 
fundamentada.  

 
SE LIGUE! 
A independência funcional diz respeito à atividade-fim do MPU, e não às atividades administrativas do 

órgão. Quanto à atividade-fim, não há hierarquia. Entretanto, quando são assuntos administrativos do ramo 
do MPU, há sim hierarquia, e a palavra final é do Procurador-Geral da República. 

Portanto, quando se trata de organização administrativa do órgão, HÁ HIERARQUIA! 
 

 
3-AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA 

 
Quanto ao ponto, é  importante saber que a Constituição Federal de 1988 prevê a autonomia 

funcional e administrativa do MPU e de todos os outros ramos do MP. E o principal fundamento legal está no 
art. 127, parágrafo segundo, da CF 88. Vejamos: 

 
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto 
no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os 
por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei 
disporá sobre sua organização e funcionamento. 
 

Vamos entender o que é autonomia funcional?  
Significa que a instituição Ministério Público está isenta de qualquer interferência externa (ex: poder 

executivo) no exercício de suas atribuições. Perceba que, aqui, a autonomia funcional refere-se à instituição, e 
não ao membro! Assim no exercício da atividade-fim, o Ministério Público não depende de autorizações ou 
permissões de outros poderes para desempenhar as suas atividades, podendo tomar decisões administrativas 
e funcionais, independentemente de vontade de outros poderes e, em consequência expedir atos 
administrativos e regulamentares para este desiderato.  
 

Mas, cuidado! Independência funcional e autonomia funcional não são sinônimos! 

 
Um efeito do efeito prático da independência funcional: o Procurador-Geral da República não poderá 
determinar que um Procurador da República convicto em denunciar alguém arquive esta ação penal, por pensar 
diferente do Procurador da República. Tal atitude seria flagrantemente inconstitucional.  
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9 Independência funcional – A independência funcional refere-se ao membro, como agente 
político que age em nome do MP. 

9 Autonomia funcional – voltada à instituição Ministério Público. 
 
 Agora, vamos entender o que é autonomia administrativa?  
 
 A autonomia administrativa está relacionada à autogestão e ao autogoverno. Pratica atos de gestão de 
organização de serviços e carreira. Para tanto, poderá editar atos regulamentares para suas questões 
administrativas internas, dentro do ramo em que se encontra inserido.   

Destarte, os atos administrativos são autoexecutórios e independe de autorização de outros poderes. 
Os atos estão apenas circunscritos ao princípio da legalidade e da legitimidade.  
 
 Há exceções à autonomia funcional e administrativa? A resposta é SIM! 
 

a) Nomeação do PGR e do PGJ pelo chefe do Poder Executivo; (interferência do executivo) 
b) Possibilidade de destituição do PGR e do PGJ por órgãos externos (ex: Poder Legislativo); (interferência 

do Poder Legislativo) 
c) Os membros vitalícios somente poderão perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Ou 

seja, há uma interferência do Poder Judiciário para a perda do cargo de membro vitalício. 
(interferência do Poder Judiciário)  
 

  
4-INICIATIVA LEGISLATIVA 

 
Quando o assunto é iniciativa legislativa, o primeiro passo é interpretar o art. 61, §1º, I da CF 88. Nele, é 

prevista a iniciativa privativa do Presidente da República para dispor sobre a organização do Ministério Público 
do União.  

Entretanto, a própria constituição também prevê a iniciativa facultativa do Procurador-Geral da República, 
para, mediante lei complementar, estabelecer a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público 
da União.  

Portanto, a melhor interpretação é aquela que exclui a iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo 
para dispor sobre a organização do Ministério Público. Assim, assim, tanto o Presidente da República, quanto 
o PGR possuem legitimidade para propor projeto de lei que disponha sobre a organização do Ministério 
Público da União. A referida intepretação é extraída, inclusive, de entendimento consolidado do STF, no 
sentido de que a atribuição exclusiva ao chefe do executivo, de projeto de Lei Orgânica do Ministério Público, 
viola o art. 128, §5º, da CF 88, que também faculta tal prerrogativa aos chefes do Ministério Público (iniciativa 
concorrente).  

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

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
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Art. 128. (...) 

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos 
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público (...)  

  
 

 

O Ministério Público possui autonomia financeira. Contudo, não há norma expressa nesse sentido e a 
Constituição Federal fala em autonomia funcional e administrativa. Porém, em que pese não estar expresso, o 
parágrafo terceiro e seguintes do art. 127 da CF88 demonstra claramente que ele também possui a autonomia 
financeira.  

O primeiro passo do ponto é saber que o MPU está adstrito às normas e limitações de direito financeiro, 
bem como de finanças públicas previstas na Constituição Federal de 1988. Assim, é ele quem elabora a sua 
proposta orçamentária, porém dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta será enviada 
para o Poder Executivo, que a consolidará e enviará para o Poder Legislativo. 

Na CF 88 está o regramento da matéria (art. 127, parágrafo terceiro):  

§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias. 

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo 
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os 
limites estipulados na forma do § 3º.   

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os 
limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de 
consolidação da proposta orçamentária anual.   

§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a 
assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto 
se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. 
 
IMPORTANTE! Para garantir a autonomia financeira do Ministério Público, poderá impetrar MS contra 

ato do presidente da república de viole as garantias constitucionais que garante a referida autonomia (MS 
21239 - STF)  
Na LOMPU:  

 

5 - A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
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 Art. 23. O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da lei de 
diretrizes orçamentárias. 

        § 1º Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês. 

        § 2º A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da 
União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, segundo o disposto no Título IV, Capítulo I, Seção IX, da Constituição Federal, e por sistema próprio 
de controle interno. 

        § 3º As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas, anualmente, dentro de sessenta dias da 
abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. 
 
IMPORTANTE! 

9 Os valores serão pagos até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.  
9 A autonomia financeira está passível de controle do Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de 

Contas. Também pode ser controlado pelo CNMP e Poder Judiciário.  
 

 
Quanto a este ponto do edital é importante, primeiramente, o candidato conhecer o teor do art. 128 

da Constituição Federal, que expõe todos os ramos do MPU. Interessa conhecer as atribuições do Ministério 
Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, bem como do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios. Considerando que a prova é do MPU, é improvável que se exija do 
candidato normas específicas dos Ministérios Públicos estaduais. Desta forma, basta estudar com maior 
detalhamento os ramos do Ministério Público da União.   

 
Art. 128. Ministério Público da União, que compreende: 

a) o Ministério Público Federal; 

b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Público Militar; 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

II - os Ministérios Públicos dos Estados. 
 
 

Ministério Público da União 
 

A Constituição Federal disciplina que o Ministério Público da União abarca o Ministério Público 
Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios. Preste atenção que o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da 
República. É o que diz o parágrafo 1º do art. 128:  

6- OS VÁRIOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS 



 

 12 

 
§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da 
República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela 
maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução. 
 
 Agora que você compreendeu a estrutura do Ministério Público da União, essencial compreender os 
seus diversos ramos.  
 

Ministério Público Federal 
  

O MPF é uma instituição autônoma, integrante da estrutura do Ministério Público da União, chefiado 
pelo Procurador-Geral da República, cujas funções estão previstas no art. 37 da LOMPU. Para você entender as 
peculiaridades deste ramo específico, fundamental compreender as diversas atribuições da instituição. 
Também foram selecionados os artigos mais importantes referente ao Ministério Público Federal, ou seja, 
muitos artigos de procedimentos e atribuições foram retirados. O que se pretende aqui é que você entenda a 
estrutura orgânica do MPF, suas principais atribuições, bem como o escalonamento da carreira. Vejamos.  
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Peculiaridades 

9 A regra é a atuação do MPF na seara federal. Mas o inciso II disciplina que ele poderá atuar perante 
quaisquer juízes ou tribunais, se a causa envolver direitos ou interesses de índios, meio ambiente e 
bens de alta relevância ao patrimônio nacional.  

9 Exerce o controle externo da Polícia Federal  - mas não é superior hierárquico da Polícia Federal.  
 
 

 

Art. 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções: 
        I - nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais 
Regionais Federais e dos Juízes Federais, e dos Tribunais e Juízes Eleitorais; 
        II - nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa de direitos e interesses dos índios 
e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional; 
        Parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das 
decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. 
        Art. 43. São órgãos do Ministério Público Federal: 
        I - o Procurador-Geral da República; 
        II - o Colégio de Procuradores da República; 
        III - o Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
        IV - as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
        V - a Corregedoria do Ministério Público Federal; 
        VI - os Subprocuradores-Gerais da República; 
        VII - os Procuradores Regionais da República; 
        VIII - os Procuradores da República. 
        Art. 44. A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da 
República, Procurador Regional da República e Procurador da República. 
        Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador da República e o do último nível o de 
Subprocurador-Geral da República. 
        Art. 66. Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal 
Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão. 
        § 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República 
atuarão por delegação do Procurador-Geral da República. 
        Art. 68. Os Procuradores Regionais da República serão designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais 
Federais. 
        Parágrafo único. A designação de Procurador Regional da República para oficiar em órgãos jurisdicionais 
diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. 
        Art. 69. Os Procuradores Regionais da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais da 
República. 
        Art. 70. Os Procuradores da República serão designados para oficiar junto aos Juízes Federais e junto aos 
Tribunais Regionais Eleitorais, onde não tiver sede a Procuradoria Regional da República. 
        Parágrafo único. A designação de Procurador da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes 
dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. 
        Art. 71. Os Procuradores da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da República nos Estados 
e no Distrito Federal. 
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Ministério Público do Trabalho 
O MPT é uma instituição especializada do Ministério Público da União. Atua perante a Justiça do 

Trabalho como parte ou fiscal da ordem jurídica. Portanto, não é órgão do Poder Executivo, e as disposições 
da CLT que remetem ao Poder Executivo não foram recepcionadas pela CF. Tem também uma importante 
atribuição em caso de greve que lese o interesse público, pois poderá ajuizar o dissídio coletivo perante a 
Justiça do Trabalho. 
Como parte, o MPT atua tanto na área judicial, quanto extrajudicial, atuando primordialmente em questões 
coletivas que envolvem trabalhadores.  
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        Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da 
Justiça do Trabalho: 

        I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas; 
        II - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua 
iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção; 
        III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, 
quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; 
        IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou 
convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos 
trabalhadores; 
        V - propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, 
decorrentes das relações de trabalho; 
        VI - recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, tanto nos processos em 
que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos Enunciados da 
Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho; 
        VII - funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em 
debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em 
julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes; 
        VIII - instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público assim 
o exigir; 
        IX - promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de serviços 
de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou 
discordância, em eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em 
caso de violação à lei e à Constituição Federal; 
        X - promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho; 
        XI - atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do 
Trabalho; 
        XII - requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e para a 
melhor solução das lides trabalhistas; 
        XIII - intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e terceiro graus de jurisdição da Justiça do 
Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de Direito Público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. 
(...)      
        Art. 86. A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral 
do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho. 
(...)  
        Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador do Trabalho e o do último nível o de 
Subprocurador-Geral do Trabalho. 
        Art. 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o Chefe do Ministério Público do Trabalho. 
        Art. 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre 
integrantes da instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade e de cinco anos na carreira, integrante de 
lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um 
mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número 
suficiente de candidatos com mais de cinco anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais 
de dois anos na carreira. 
        Art. 90. Compete ao Procurador-Geral do Trabalho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do 
Trabalho junto ao Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se 
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Ministério Público Militar 

 
O Ministério Público Militar representa um dos ramos do Ministério Público da União e atuará perante 

a Justiça Militar da União.  
 
Importante! Conforme entendimento majoritário, tendo em vista a sistemática das atribuições 

conferidas ao MPM, não possuirá atribuição para a defesa dos interesses metaindividuais, não podendo propor 
ação civil pública (GOLDFINGER, 2018, p. 297).  

 
São órgãos do MPM: Procurador-Geral da Justiça Militar, o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, 

o Conselho Superior do MPM, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, a Corregedoria do MPM, os 
Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar, os Procuradores da Justiça Militar e os Promotores da Justiça.  

O cargo inicial é de Promotor da Justiça Militar e o último nível é o de Subprocurador-geral da Justiça 
Militar.  

nos processos de sua competência. 
        Art. 107. Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão designados para oficiar junto ao Tribunal Superior 
do Trabalho e nos ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão. 
        Art. 110. Os Procuradores Regionais do Trabalho serão designados para oficiar junto aos Tribunais 
Regionais do Trabalho. 
        Art. 112. Os Procuradores do Trabalho serão designados para funcionar junto aos Tribunais Regionais do 
Trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam, especialmente, interesses de 
menores e incapazes. 

Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça 
Militar: 
        I - promover, privativamente, a ação penal pública; 
        II - promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato; 
        III - manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando 
entender existente interesse público que justifique a intervenção. 
        Art. 117. Incumbe ao Ministério Público Militar: 
        I - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial-militar, podendo acompanhá-los e 
apresentar provas; 
        II - exercer o controle externo da atividade da polícia judiciária militar. 
        Art. 119. A carreira do Ministério Público Militar é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da Justiça 
Militar, Procurador da Justiça Militar e Promotor da Justiça Militar. 
        Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor da Justiça Militar e o do último nível é o de 
Subprocurador-Geral da Justiça Militar. 
        Art. 120. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o Chefe do Ministério Público Militar. 
        Art. 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre 
integrantes da Instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade e de cinco anos na carreira, escolhidos em 
lista tríplice mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de 
dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de 
candidatos com mais de cinco anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de dois anos na 
carreira. 
        Art. 140. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão designados para oficiar junto ao Superior 
Tribunal Militar e à Câmara de Coordenação e Revisão. 
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Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

 
Art. 149. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercerá as suas funções nas causas de competência 
do Tribunal de Justiça e dos Juízes do Distrito Federal e Territórios. 
        Art. 150. Incumbe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: 
        I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 
        II - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e 
apresentar provas; 
        III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de 
natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas; 
        IV - exercer o controle externo da atividade da polícia do Distrito Federal e da dos Territórios; 
        V - participar dos Conselhos Penitenciários; 
        VI - participar, como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-
Geral da República, de qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal, 
que tenha atribuições correlatas às funções da Instituição; 
        VII - fiscalizar a execução da pena, nos processos de competência da Justiça do Distrito Federal e 
Territórios.         
        Art. 154. A carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é constituída pelos cargos de 
Procurador de Justiça, Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Adjunto. 
        Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor de Justiça Adjunto e o último o de Procurador de 
Justiça. 
        Art. 155. O Procurador-Geral de Justiça é o Chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
        Art. 156. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes de lista 
tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida 
uma recondução, precedida de nova lista tríplice. 
Art. 175. Os Procuradores de Justiça serão designados para oficiar junto ao Tribunal de Justiça e nas Câmaras de 
Coordenação e Revisão. 
        Art. 178. Os Promotores de Justiça serão designados para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito Federal e 
Territórios. 
        Art. 179. Os Promotores de Justiça Adjuntos serão designados para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios. 
 

 
7- O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: REQUISITOS PARA INVESTIDURA E PROCEDIMENTO DE DESTITUIÇÃO. 
 
Investidura  
§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República,  
 

9 nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, (PARA O CESPE, QUALQUER 
CARREIRA DO MPU – MPM, MPT E MPDFT)  

9 maiores de trinta e cinco anos, 
9 após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, (41 senadores)  

        Art. 143. Os Procuradores da Justiça Militar serão designados para oficiar junto às Auditorias Militares. 
        Art. 145. Os Promotores da Justiça Militar serão designados para oficiar junto às Auditorias Militares. 
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9 para mandato de dois anos, permitida a recondução (várias reconduções! Mas por tradição, ficam no 
máximo 4 anos).  
 

Fique atento  que, para cada nova recondução, deverá haver uma nova aprovação do Senado Federal! 
 
9 O chefe do MPU é o chefe do MPF 
9 Não há necessidade de lista tríplice ou sêxtupla para fins de escolha do Procurador-Geral da 

República! Mas, na prática, a ANMP faz uma lista, fazendo uma pressão para que nomeie o primeiro 
colocado.  
9 - O PGR é o chefe do CNMP. Membro nato.  
9 - O PGR não é o chefe de outros Ministérios Públicos. É chefe do MPU.  
9 - O PGR é processado e julgado nos crimes comuns perante o STF e nos crimes de responsabilidade, 

perante o Senado Federal.  
 
9 Importante saber: A CF88 fala que será PGR quem é integrante da Carreira. Mas, atualmente, somente 

os membros do MPF é o PGR. Mas para fins de cespe, é qualquer membro de carreira.  
 
9 Chefe do Ministério Público do Trabalho – Procurador-Geral do Trabalho 
9 Chefe do MPM – Procurador-Geral da Justiça Militar 
9 Chefe do MPDFT – Procurador-Geral da Justiça do DFT 

 
Nomeações  
 
9 Chefe do MPU e MPF – PGR – a nomeação e posse é dada pelo Presidente da República;  
9 Chefe do MPT e MPM – a nomeação e posse é dada pelo PGR! 
9 Chefe do MPDFT – a nomeação é dada pelo Presidente da República e quem dará posse é o PGR.  
 
9 O Procurador-Geral de Justiça (âmbito dos Estados) será nomeado e empossado pelo Governador do 

Estado. 
 
Destituição 
 
§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser 
precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 
 

8- OS DEMAIS PROCURADORES GERAIS 
 
Procurador-Geral do Trabalho  
9 É o chefe do Ministério Público do Trabalho. 
9 É nomeado pelo Procurador-Geral da República. O regramento legal pertinente está no art. 88 da 

LOMPU.  
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  Art. 120. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o Chefe do Ministério Público Militar. 

        Art. 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre 
integrantes da Instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade e de cinco anos na carreira, escolhidos em 
lista tríplice mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato 
de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de 
candidatos com mais de cinco anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de dois anos na 
carreira. 

        Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar, antes do término do mandato, será 
proposta pelo Conselho Superior ao Procurador-Geral da República, mediante deliberação obtida com base em 
voto secreto de dois terços de seus integrantes. 
 
        Art. 155. O Procurador-Geral de Justiça é o Chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

        Art. 156. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes de 
lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice. 

        § 1º Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de cinco anos 
de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofrido, nos últimos quatro anos, qualquer condenação 
definitiva ou não estejam respondendo a processo penal ou administrativo. 

        § 2º O Procurador-Geral poderá ser destituído, antes do término do mandato, por deliberação da maioria 
absoluta do Senado Federal, mediante representação do Presidente da República. 

 
 

 
Primeiramente, atenção e não confundam! Este ponto do edital, quando fala em ingresso na carreira, 

promoção, aposentadoria, garantias, prerrogativas e vedação, refere-se aos membros, com legislação 

 
Art. 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o Chefe do Ministério Público do Trabalho. 
Art. 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da 
instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade e de cinco anos na carreira, integrante de lista tríplice 
escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de 
dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de 
candidatos com mais de cinco anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de dois anos na 
carreira. 
Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, antes do término do mandato, será proposta ao 
Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 
dois terços de seus integrantes. 
 

9- MEMBROS: INGRESSO NA CARREIRA, PROMOÇÃO, 
APOSENTADORIA, GARANTIAS, PRERROGATIVAS E VEDAÇÃO. 
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específica e peculiaridades diferentes. Portanto, as regras abaixo não se aplicam aos servidores, que possuem 
e são regidos por legislação própria (Lei 8112/90). 
 
Ingresso na carreira 

É requisito para ser membro do Ministério Público da União ser aprovado em concurso público de 
provas e títulos. O concurso terá âmbito nacional.  

CURIOSIDADE: o concurso será obrigatório quando o exceder a 10 % do quadro e facultativo, a juízo do 
Conselho Superior.  

O ponto é legalista e exige do candidato apenas o conhecimento do dispositivo constitucional 
pertinente: 

  
Promoção 

O tema está disciplinado a partir do art. 199 da LOMPU, de leitura obrigatória, pois é ponto expresso 
do edital. Também é legalista, com critérios objetivos, bastando uma leitura atenta para esgotar o tema. 

 
PRESTE ATENÇÃO:  

 
Art. 199. As promoções far-se-ão, alternadamente, por antigüidade e merecimento. 

        § 1º A promoção deverá ser realizada até trinta dias da ocorrência da vaga; não decretada no prazo legal, a 
promoção produzirá efeitos a partir do termo final dele. 

        § 2º Para todos os efeitos, será considerado promovido o membro do Ministério Público da União que vier 
a falecer ou se aposentar sem que tenha sido efetivada, no prazo legal, a promoção que cabia por antigüidade, 
ou por força do § 3º do artigo subseqüente. 

        § 3º É facultada a recusa de promoção, sem prejuízo do critério de preenchimento da vaga recusada. 

        § 4º É facultada a renúncia à promoção, em qualquer tempo, desde que haja vaga na categoria 
imediatamente anterior. 

        Art. 200. O merecimento, para efeito de promoção, será apurado mediante critérios de ordem objetiva, 
fixados em regulamento elaborado pelo Conselho Superior do respectivo ramo, observado o disposto no art. 31 
desta lei complementar. 

        § 1º À promoção por merecimento só poderão concorrer os membros do Ministério Público da União com 
pelo menos dois anos de exercício na categoria e integrantes da primeira quinta parte da lista de antigüidade, 

 
O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á: 

 
a) mediante concurso público de provas e títulos, 
b) assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, 
c) exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 
d) três anos de atividade jurídica e 
e) observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. 
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salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago; em caso de recusa, completar-se-á a fração 
incluindo-se outros integrantes da categoria, na seqüência da ordem de antigüidade. 

        § 2º Não poderá concorrer à promoção por merecimento quem tenha sofrido penalidade de censura ou 
suspensão, no período de um ano imediatamente anterior à ocorrência da vaga, em caso de censura; ou de dois 
anos, em caso de suspensão. 

        § 3º Será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por três vezes consecutivas, ou cinco 
alternadas, na lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. 

        Art. 201. Não poderá concorrer à promoção por merecimento, até um dia após o regresso, o membro do 
Ministério Público da União afastado da carreira para: 

        I - exercer cargo eletivo ou a ele concorrer; 

        II - exercer outro cargo público permitido por lei. 

        Art. 202. (Vetado). 

        § 1º A lista de antigüidade será organizada no primeiro trimestre de cada ano, aprovada pelo Conselho 
Superior e publicada no Diário Oficial até o último dia do mês seguinte. 

        § 2º O prazo para reclamação contra a lista de antigüidade será de trinta dias, contado da publicação. 

        § 3º O desempate na classificação por antigüidade será determinado, sucessivamente, pelo tempo de serviço 
na respectiva carreira do Ministério Público da União, pelo tempo de serviço público federal, pelo tempo de 
serviço público em geral e pela idade dos candidatos, em favor do mais idoso; na classificação inicial, o primeiro 
desempate será determinado pela classificação no concurso. 

        § 4º Na indicação à promoção por antigüidade, o Conselho Superior somente poderá recusar o mais antigo 
pelo voto de dois terços de seus integrantes, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. 

 
Aposentadoria 
 
        Art. 231. O membro do Ministério Público da União será aposentado, compulsoriamente, por invalidez ou aos 
setenta anos de idade, e facultativamente aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na 
carreira. 

        § 1º Será contado como tempo de serviço para aposentadoria, não cumulativamente, até o limite de quinze 
anos, o tempo de exercício da advocacia. 

        § 2º O membro do Ministério Público da União poderá ainda ser aposentado, voluntariamente, aos sessenta e 
cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

        § 3º Ao membro do Ministério Público da União, do sexo feminino, é facultada a aposentadoria, com proventos 
proporcionais, aos vinte e cinco anos de serviço.     (Vide ADIN 994-0) 

ATENÇÃO! Cuidado os esses dispositivos grifados , pois a EC 20/1998 previu que os membros do Ministério Público 
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deverão observar o regime previdenciário próprio dos servidores públicos , de acordo com o estatuído no art. 40 da 
CF, tornando inaplicáveis os arts. 231, caput e §§1º a 3º; 232, 233 da LOMPU 

        § 4º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não 
excedente a vinte e quatro meses, salvo quando o laudo médico concluir pela incapacidade definitiva para o 
exercício de suas funções. 

        § 5º Será aposentado o membro do Ministério Público que, após vinte e quatro meses contínuos de licença 
para tratamento de saúde, for considerado inválido para o exercício de suas funções, não terá efeito interruptivo 
desse prazo qualquer período de exercício das funções inferiores a trinta dias. 

        Art. 232. Os proventos da aposentadoria serão integrais. 

        Parágrafo único. Para o cálculo dos proventos da aposentadoria serão considerados os vencimentos do cargo 
imediatamente superior ao último exercício pelo aposentado; caso a aposentadoria se dê no último nível da 
carreira, os vencimentos deste serão acrescidos do percentual de vinte por cento. 

        Art. 233. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e data em que se modificar a 
remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer 
benefícios e vantagens novas asseguradas à carreira, ainda que por força de transformação ou reclassificação do 
cargo. 

        Art. 234. O aposentado conservará as prerrogativas previstas no art. 18, inciso I, alínea e e inciso II, alínea e, 
bem como carteira de identidade especial, de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República 
e por ele expedida, contendo expressamente tais prerrogativas e o registro da situação de aposentado. 

        Art. 235. A pensão por morte, devida pelo órgão previdenciário aos dependentes de membros do Ministério 
Público da União, corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do falecido, assegurada a revisão do 
benefício, na forma do art. 233. 

 
 
Garantias, prerrogativas e vedações 
O tema é tratado na Constituição Federal de 1988 nos seguintes termos: 
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Quanto às prerrogativas, o tema é exposto nos dispositivos abaixo, trazidos da LOMPU. 
 

Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União: 

 

 

 

 

 
Art. 128, §5º, incisos I e II:  

Garantias: 

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial 
transitada em julgado; 

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado 
competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla 
defesa;       

 c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e 
XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I; (a ressalva refere-se às deduções legais)               

Vedações: 

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

b) exercer a advocacia; 

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério (na 
iniciativa pública); 

e) exercer atividade político-partidária;                         

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas 
ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.    
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Institucionais: 

        a) sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos 
judiciários perante os quais oficiem; 
        b) usar vestes talares; 
        c) ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer recinto público ou privado, respeitada a 
garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; 
        d) a prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, público ou privado, no território 
nacional, quando em serviço de caráter urgente; 
        e) o porte de arma, independentemente de autorização; 
        f) carteira de identidade especial, de acordo com modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e 
por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes do inciso I, alíneas c, d e e do inciso II, alíneas 
d, e e f, deste artigo; 

 

        E para finalizar as prerrogativas, também é importante conhecer os dispositivos seguintes:  

Processuais: 

        a) do Procurador-Geral da República, ser processado e julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo Tribunal 
Federal e pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade; 
        b) do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais, ser processado e julgado, nos 
crimes comuns e de responsabilidade, pelo Superior Tribunal de Justiça; 
        c) do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízos de primeira instância, ser processado 
e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelos Tribunais Regionais Federais, ressalvada a competência 
da Justiça Eleitoral; 
        d) ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime 
inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da 
República, sob pena de responsabilidade; 
        e) ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com direito a privacidade e à disposição 
do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito a prisão antes da decisão final; e a dependência 
separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena; 
        f) não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo; 
        g) ser ouvido, como testemunhas, em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a 
autoridade competente; 
        h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que 
tiver que oficiar. 



 

 25 

 

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por membro 
do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá imediatamente os autos ao 
Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da 
apuração do fato. 

        Art. 19. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal; e os demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os 
quais oficiem. 

        Art. 20. Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as 
sessões dos colegiados em que oficiem. 

        Art. 21. As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União são inerentes ao 
exercício de suas funções e irrenunciáveis. 

        Parágrafo único. As garantias e prerrogativas previstas nesta Lei Complementar não excluem as que sejam 
estabelecidas em outras leis. 
 
IMPORTANTE SABER! 
 

9 A vitaliciedade dar-se-á após 2 anos de efetivo exercício e evita coações e pressões externas.  Art. 184. 
A vitaliciedade somente será alcançada após dois anos de efetivo exercício. 

9 Após a vitaliciedade, a perda do cargo só haverá por meio de Ação Civil de Perda do Cargo. 
9 - Deverá aguardar o trânsito em julgado para declarar-se a perda do cargo (não haverá perda 

remuneratória, conforme decidiu o STF, em que pese a LOMPU prever a perda da remuneração após a 
propositura da ação). Adquirida após o estágio probatório. O estágio probatório é apenas inicial. Se 
haver promoção na carreira, não haverá novo estágio probatório. Não é privilégio e não fere o 
princípio da isonomia, por conta das peculiaridades do cargo.  

9 Compete ao CSMP de cada ramo decidir sobre o estágio probatório. 
9 A inamovibilidade evita remoções que não seja a pedido.  
9 Não é uma garantia absoluta.  
9 Conforme prevê a LC 75/93, diz-se que são 2/3 para que haja a remoção do membro. Mas o que 

prevalece é a Constituição Federal – maioria absoluta)  
9 A Irredutibilidade dos subsídios não é real. É nominal. Não obriga que se aumentem as correções 

inflacionárias.  
9  Exceção à irredutibilidade – deduções legais e teto constitucional. Entretanto, as indenizações não se 

submetem ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
9 Vedações a honorários, percentagens e custas estão adstritas aos membros. Não é vedação ao 

Ministério Público. 
9 Quanto ao exercício da advocacia, membros antes de 1988, que optaram em exercem a advocacia, 

podem advogar – regime jurídico anterior. Então, não é correto afirmar que todos os membros são 
proibidos de exercer advocacia.  

9 Quando se permite o exercício de uma função de magistério, não impede que exerça o magistério em 
instituições privadas. Mas em todos os casos, é necessário comprovar a compatibilidade de horários.  

9 Membros do regime antigo podem exercer filiação partidária (entraram antes de 1988).  
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9 As garantias e prerrogativas decorrem do exercício da função e são irrenunciáveis.  
 

 
O Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP surgiu com a Emenda Constitucional 45/2004, 

oriundo de uma demanda da população no sentido de se garantir uma fiscalização mais contundente em face 
dos diversos Ministérios Públicos do Brasil.  

Considerando que o edital é muito específico, ao exigir do candidato a composição e as atribuições 
constitucionais, o conteúdo é extraído, objetivamente, da própria Constituição Federal de 1988, não havendo 
grandes complexidades.  

 
9 Órgão de Controle externo da atividade do Ministério Público. 
9 Não está dentro da estrutura do MP.  
9 Função meramente administrativa.  
9 Funciona também como uma Corregedoria Nacional dos Ministérios Públicos.  
9 Não interfere na atuação funcional dos membros do Ministério Público. 
9 Controla o cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público.   

 
Agora vejamos a composição!  

 
 
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 
 
a) quatorze membros  (órgão colegiado e heterogêneo)  
b) nomeados pelo Presidente da República 
c) depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal 
d) para um mandato de dois anos,  
e) admitida uma recondução, sendo:  

                                                                        Integrantes:  
       I o Procurador-Geral da República, que o preside; (membro nato – sempre fará parte)  
     II quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada  uma de suas 

carreiras; ( 1 membro do MPF, 1 membro do MPT, 1 membro do MPM e 1 membro do MPDFT – cada 
chefe de cada ramo indica um da lista tríplice) 

     III três membros do Ministério Público dos Estados; 
     IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; 
     V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
     VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e 

outro pelo Senado Federal. 
 

 
Muito provável que caia itens exigindo do candidato a composição do órgão. Então, fundamental 

decorar/aprender a respeito de todos que compõe o CNMP! 
IMPORTANTE SABER: O Corregedor do CNMP deverá ser escolhido entre os sete membros do 

Ministério Público! 
 

Atribuições constitucionais: 

10- CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP 
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§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e 

financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe: 

I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 

II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos 
administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo 
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; 

III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou 
dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional 
da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou 
a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla defesa; 

IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério 
Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano; 

V elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do 
Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, 
XI. 

 
 

 
Corregedor-Nacional do Ministério Público 

 

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério 
Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas 
pela lei, as seguintes: 

I receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos 
seus serviços auxiliares; 

II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; 

III requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de 
órgãos do Ministério Público. 

ATENÇÃO: O presidente do Conselho Federal da OAB não é membro do Conselho Nacional do Ministério 
Público! Ele apenas oficiará juntamente ao Conselho.  
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Agora, vamos exercitar? 
 

1) (MPU-2015) Um procurador da República está atuando em determinado processo criminal sobre 
tráfico ilícito de drogas. Nessa situação, conforme o princípio da indivisibilidade, poderá haver 
substituição do procurador.  

2) (MPU-2015) Em uma operação das Forças Armadas em área urbana, um militar disparou sua arma de 
fogo e o projétil atingiu e feriu um transeunte civil. No desenrolar das investigações, foi suscitado 
conflito de atribuição entre um promotor de justiça militar e um procurador da República. Nessa 
situação, caberá à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal decidir acerca do 
conflito.  

3) (MPU – 2015) A nomeação e a posse do procurador-geral de justiça do Distrito Federal e dos 
territórios e do procurador-geral da justiça militar são de responsabilidade do procurador-geral da 
República.  

4) (MPU – 2015) O procurador-geral da República é a maior autoridade na hierarquia do MPU, e sua 
nomeação, pelo presidente da República, está condicionada à aprovação de seu nome pela maioria 
simples do Congresso Nacional.  

5) (MPU – 2015) Cabe ao procurador-geral da República apresentar a proposta de orçamento do MPU, 
que é feita com base na compatibilização dos anteprojetos originários dos diferentes ramos da 
instituição, e é objeto de avaliação obrigatória do Conselho de Assessoramento Superior do MPU.  

6) (MPU – 2015) Caso o procurador-geral da República cometa homicídio qualificado, ele deverá ser 
processado e julgado por esse crime perante o Senado Federal.  

7) (MPU – 2015)  Para que um procurador da República que esteja afastado da carreira para exercer 
outro cargo público possa ser promovido por merecimento, é necessária a aprovação pelo Conselho 
Superior do Ministério Público Federal.  

8) (MPU – 2015)  Considere que um promotor de justiça estadual responda a processo disciplinar 
perante a corregedoria de seu órgão e que, durante o curso regular do processo, o CNMP avoque o 
referido processo. Nessa situação, a avocação do processo por parte do CNMP é indevida por 
extrapolar suas atribuições estabelecidas no texto constitucional.  

9) (MPU – 2015)  Para compor o CNMP, cabe ao STF indicar um juiz, mas, para a efetivação do indicado 
como membro do referido conselho, a indicação deverá ser aprovada por maioria absoluta dos 
membros do Senado Federal.  

10) (MPU – 2015) Caso um indivíduo tenha sido preso em flagrante delito por ter cometido crime de 
competência da justiça federal, o membro do Ministério Público Federal (MPF) que atuar no caso terá 
independência funcional irrestrita.  

11) (MPU – 2015) Se o MP elaborar proposta orçamentária em desacordo com os limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de 
consolidação da proposta orçamentária anual.  

 
§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. 
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12) (MPU – 2015) Se um membro do MP, no exercício do controle externo da atividade policial, 
comparecer a determinado estabelecimento policial, a ele deverá ser dado acesso a todo documento 
que esteja na instituição.  

13)  (MPU – 2015) É função institucional do MP promover o inquérito civil e a ação civil pública para 
proteger patrimônio público e social que sofra ameaça de lesão.  

14) (MPU – 2015) O procurador-geral da República pode ser exonerado por iniciativa do presidente da 
República depois de autorização da maioria absoluta dos membros do Senado Federal, em votação 
secreta.  

15)  (MPU – 2015) Com carreiras independentes entre si e com organizações próprias, o MP junto ao TCU 
e o MPF integram o MPU. 

16) (MPU – 2015) Um membro do MPU que tenha sido promovido pode, a qualquer tempo, renunciar à 
promoção se houver vaga na categoria imediatamente anterior.  

17) (MPU – 2015) Se a exploração de atividade econômica de uma empresa causar lesão ao meio 
ambiente, o MP poderá propor ação civil pública para protegê-lo. Entretanto, a legitimação do MP 
para propor a ação não impedirá a de terceiros.  

18) MPU – 2015) Se, em investigação realizada pela Polícia Federal, forem constatados indícios da prática 
de infração penal por membro do MPU, e se a infração for da competência da justiça federal, a 
autoridade responsável poderá indiciar o referido membro, mas deverá informar o andamento das 
investigações ao procurador-geral da República e ao corregedor-geral do MPF.  

19) (MPE GO) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.  

20) (MPE GO) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional.  

21) (MPE GO) São garantias do membro do Ministério Público a vitaliciedade, a inamovibilidade e a 
irredutibilidade de subsídios. 

22) (MPE GO) O Ministério Público da União compreende: o Ministério Público Federal; o Ministério 
Público do Trabalho; o Ministério Público Militar; o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.  

23) MPE GO Compete ao Ministério Público representar o Estado judicial e extrajudicialmente, exercendo 
as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.  

24)  (MPT) O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, sendo nomeado 
pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após 
a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato 
de dois anos, permitida a recondução. 

25) (MPT) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, 
deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal, em votação aberta.  

26) (MPT) O Procurador-Geral da República é processado e julgado originariamente pelo Supremo 
Tribunal Federal nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade.  

27) (MPT) Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador -Geral da República, 
com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o 
Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 
deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

28) (MPE RS) O Ministério Público exercia o papel de advogado do Estado perante o ordenamento 
constitucional anterior e a então nomeação do Procurador-Geral da República era de livre 
incumbência do Presidente da República.  
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29) (MPE RS) Por dicção constitucional, são princípios institucionais exclusivos do Ministério Público a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.  

30) (MPE RS) É atribuição constitucional do Ministério Público promover a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, 
legitimação que não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses.  

31) (MPE RS) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou tese de que o Ministério Público 
está legitimado a promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza 
disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, 
transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes 
interesses sociais.  

32) (MPE RS) CNMP - Incumbe-lhe rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares 
de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de dois anos.  

33) (MPE RS) Além de outros membros, integrarão o Conselho Nacional do Ministério Público dois 
cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados 
e outro pelo Senado Federal. 

34) (MPE RS) O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional dentre quaisquer 
dos membros que o integram, vedada a recondução. 

35) (MPE RS) CNMP - É composto por quatorze membros nomeados pelo Presidente da República e é 
presidido pelo Promotor de Justiça mais antigo, depois de aprovada a escolha  dos membros pela 
maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.  

36) (MPE RS) É composto por quatorze membros e presidido pelo Procurador-Geral da República, 
depois de aprovada a escolha dos membros pela maioria absoluta do Senado Federal, para um 
mandato de dois anos, admitida uma recondução. 

37) (MPE SC) Dentre os princípios institucionais do Ministério Público encontram-se os da unidade e o 
da indivisibilidade. Esses princípios afastam, conforme posicionamento mais recente do Supremo 
Tribunal Federal, a incidência do denominado princípio do promotor natural.   

38) (MPE SC) O princípio da independência funcional permite que cada membro do Ministério 
Público tenha inteira autonomia em sua atuação, ressalvado o dever de, no plano administrativo, 
acatar as decisões e atos normativos dos órgãos da Administração Superior do Ministério 
Público.   

39) (MPE SC) A vitaliciedade do membro do Ministério Público permite a perda do cargo em razão de 
sentença judicial transitada em julgado proferida em ação instaurada para essa finalidade; ação 
movida pela prática de ato de improbidade administrativa; ou, em decorrência de decisão 
prolatada em processo disciplinar pelo Conselho Nacional do Ministério Público, assegurada, em 
todos os casos, a ampla defesa.   

40) (MPE SC) Presidido pelo Procurador-Geral da República, o Conselho Nacional do Ministério 
Público é composto por quatro membros do Ministério Público Federal, três membros do 
Ministério Público Estadual, dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo 
Superior Tribunal de Justiça, dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um 
pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 

41) (MPE SC) O Presidente da República nomeia o Procurador-Geral da República e o Procurador-
Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por sua vez, o Procurador -
Geral da República nomeia o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Procurador-Geral do 
Trabalho.   

42)  (MPU 2013) O procurador-geral da República é também o procurador-geral eleitoral.  
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43) (MPU 2013) Não será violada a independência funcional do MPU no caso de, tendo esse órgão 
encaminhado proposta orçamentária em desacordo com os limites estipulados na lei de diretrizes 
orçamentárias, o Poder Executivo realizar os ajustes necessários para consolidação da proposta 
orçamentária anual. 

44) (MPU 2013) Caso um membro de MP estadual e um membro do MPU tenham sido julgados, em 
processos disciplinares independentes, nas respectivas esferas competentes, no mês 
de novembro de 2012, o CNMP poderá rever ambos os processos, independentemente de 
provocação, até o final de outubro do ano seguinte. 

45) (MPU 2013) Cabe ao governador do Distrito Federal nomear e empossar o procurador- geral de 
justiça do Distrito Federal e Territórios. 

46) (MPU 2013) O MPU possui competência para ajuizar, em defesa do meio ambiente, ação civil 
pública cujo pedido principal seja a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei 
federal. 

47) (MPU 2013) O MPT não possui legitimidade para atuar no âmbito do STF. 
48) (MPU 2013) Membro do MPU pode se candidatar ao cargo de prefeito, desde que cumpra os 

requisitos previstos na legislação eleitoral e esteja no gozo de l icença não remunerada. 
49) (MPU 2013) Cabe ao CNMP efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do MP e do 

cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.  
50) (MPU 2013) Não constitui competência do CNMP a revisão, de ofício ou mediante provocação, 

de processos disciplinares de servidores do MPU.  
51) (MPU 2013) A autonomia administrativa do MPU, assegurada constitucionalmente, compreende a 

possibilidade de, mediante atos normativos internos, criar e extinguir cargos e serviços auxiliares.  
52) (MPU 2013) De acordo com a CF, são princípios institucionais do MP a independência funcional, 

a indivisibilidade e a unidade.  
53) (MPU 2013) A autonomia financeira do MP abrange a capacidade de elaborar a sua proposta 

orçamentária e a capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários destinados à instituição.  
54) (MPU 2013) Ressalvados os membros do MPDFT, os membros do MPU que integravam a carreira 

na data da promulgação da CF podem exercer a advocacia, desde que estejam regularmente 
inscritos na OAB.  

55) (MPU 2010) A preservação da ordem pública, a independência funcional e a indisponibilidade da 
persecução penal são princípios institucionais do MPU.    

56) (MPU 2010) Cabe ao procurador-geral da República, como chefe do Ministério Público Federal, 
decidir, em grau de recurso, conflitos de atribuições entre órgãos componentes da estrutura do 
Ministério Público Federal.  

57) (MPU 2010)  Aos membros do MPU é vedado o exercício da advocacia, proibição que não se 
estende aos ministérios públicos estaduais.   

Gabarito: 
 
1 – C 
2 – E 
3 – E 
4 – E 
5-  C 
6 – E 
7 – E 
8 – E 

16- C 
17 – C 
18 – E  
19 – C 
20 – C 
21 – C 
22 – C 
23 – E 

31 – C 
32 – E 
33 – C 
34 – E 
35 – E 
36 – C 
37 – E 
38 – C 

46 – E 
47 – C 
48 – E 
49 – C 
50 – C 
51 – E 
52 – C 
53 – C 
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9 – C 
10 – E 
11 – C 
12 – E 
13 – C 
14 – C 
15 – E 

24 – C 
25 – E 
26 – E 
27 – C 
28 – C 
29 – E 
30 – C 
 

39 – E 
40 – E 
41 – C 
42 – C 
43 – C 
44- C 
45 – E 
 

54 – C 
55 – E 
56 – C 
57 – E 
 

 
 
 É isso aí pessoal! 
 Este material, com certeza, será útil para vocês gabaritarem esta prova de forma mais didática e 
direta.  
 Estamos torcendo muito pela aprovação de todos! 
 E, lembrem-se, não há ganho sem MUITO esforço.  

Todo sonho tem um preço, mas saborear a vitória é inexplicável! 
 
 Força, foco e fé! 
 
 
 

EQUIPE CEJUR NORTE 


