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Ministério Público 

-  Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 
 
§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 



Ministério Público 

-  Organização do MP 
 
1 – MP da União: a) MPF; b) MPT; c) MP Militar e d) MP do DF 
e Territórios; 
 
2 – MP Estadual. 
 
PGR – Nomeado pelo Presidente da República, dentre 
integrantes de carreira, maiores de 35 anos, após a sabatina 
do Senado, para mandato de dois anos. Pode ser destituído 
pelo Presidente, com a maioria absoluta do Senado. 



Ministério Público 

-  Os MPs estaduais e do DF e Territórios formarão lista tríplice 
dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para 
a escolha de seus Procuradores-Gerais, que serão nomeados 
pelo Chefe do Executivo para mandato de dois anos, permitida 
uma única recondução. 
 
MPT – Integrantes da carreira. Voto do Colégio de 
Procuradores. 
 
MPM – Integrantes da carreira. Voto do Colégio de 
Procuradores. 



Ministério Público 

-  Garantias do Ministério Público 
 
1 – Autonomia funcional – Art.127, §§ 2° e 3°; 
 
2 – Vitaliciedade – Art.128, §5°; 
 
3 – Inamovibilidade – Art.128, §5°, I, b; 
 
4 – Irredutibilidade de subsídios – Art.128, §5°, I, c. 



Ministério Público 

-  Impedimentos (art.128, II e alíneas): 
 
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 
honorários, percentagens ou custas processuais; 
b) exercer a advocacia; 
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 
função pública, salvo uma de magistério; 
e) exercer atividade político-partidária; 
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou 
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 
privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 



Ministério Público 

-  § 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto 
no art. 95, parágrafo único, V. 
 
Quarentena de 3 anos a partir do afastamento do cargo por 
aposentadoria ou exoneração, para exercício da advocacia no 
juízo ou tribunal do qual se afastou. 
 
O art.29, §3° do ADCT estabelece a opção pelo regime 
anterior, no tocante às garantias e vantagens, se admitido 
antes da promulgação da CRFB e, quanto às vedações, a 
situação jurídica na data da promulgação.  



Ministério Público 

-  Funções institucionais do MP – Art.129 
 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma 
da lei; 
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; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas; 



Ministério Público 

-  
Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos 
Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção 
pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. 
 
Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-
se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida 
uma recondução, sendo: 


