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Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

 

“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 da CF/88). 

 

 

 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê o tratamento para 
os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de 
Contas, afirmando que são assegurados a eles os 
mesmos direitos, vedações e formas de investidura, 
assegurados aos outros membros do MPE’s e MPU. 

 

 

 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas integra a 
estrutura do Tribunal de Contas da União, ou do Estado 
(ou até mesmo do Município, onde houver), sendo que 
sua lei orgânica é de iniciativa do respectivo Tribunal de 
Contas, e terá a forma de lei ordinária (e não de lei 
complementar, como é a regra aplicada ao MPU e aos 
MPE’S).  

 

 

 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

 

Então, definitivamente, o Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas é instituição totalmente desatrelada 
dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. 

 

 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

"Segundo precedente do STF (ADI 789/DF), os 
Procuradores das Cortes de Contas são ligados 
administrativamente a elas, sem qualquer vínculo com o 
Ministério Público comum. Além de violar os arts. 73, § 
2º, I, e 130, da CF, a conversão automática dos cargos de 
Procurador do Tribunal de Contas dos Municípios para os 
de Procurador de Justiça – cuja investidura depende de 
prévia aprovação em concurso público de provas e títulos 
– ofende também o art. 37, II, do texto magno.” (ADI 
3.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2008). 

 

 

 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

 “Atuação de Procuradores de Justiça nos Tribunais de 
Contas. Ofensa à Constituição. Está assente na 
jurisprudência deste STF que o Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas possui fisionomia institucional própria, 
que não se confunde com a do Ministério Público comum, 
sejam os dos Estados, seja o da União, o que impede a 
atuação, ainda que transitória, de Procuradores de Justiça 
nos Tribunais de Contas (...) 

 

 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

(...). Escorreita a decisão do CNMP que determinou o 
imediato retorno de dois Procuradores de Justiça, que 
oficiavam perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, às suas funções próprias no Ministério 
Público estadual, não sendo oponíveis os princípios da 
segurança jurídica e da eficiência, a legislação estadual 
ou as ditas prerrogativas do Procurador-Geral de Justiça 
ao modelo institucional definido na própria Constituição.” 
(MS 27.339, Rel Min. Menezes Direito, 2009). 

 

 

 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

(CESPE/2008/TCE/AC/Analista de Controle Externo/Área 
Processamento de Dados) Conforme entendimento do STF, o 
Ministério Público que atua junto ao TCU possui autonomia 
financeira e orçamentária e, pelo princípio da simetria, o 
mesmo ocorre com o MPE junto ao tribunal de contas dos 
estados. 

 

ERRADA 

 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

(CESPE/2013/MPU/Técnico) Embora os Ministérios Públicos 
(MPs) junto aos tribunais de contas sejam órgãos 
autônomos e independentes do MPU e dos MPs dos estados, 
aplicam-se aos seus membros os mesmos direitos, 
vedações e forma de investidura. 

 

CERTA 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

 

(CESPE/SERPRO/Advogado/2013) Segundo a CF, o 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 
integra o MPU com os mesmos direitos e prerrogativas do 
Ministério Público Federal. 

 

ERRADO 

 



Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

 

(CESPE/TC/DF/Procurador/2013) Os membros do MP junto 
ao TCU ocupam cargos vitalícios, providos por concurso 
público específico; são titulares dos mesmos direitos 
atribuídos aos membros do MP comum e sujeitos às 
mesmas vedações a que estes se submetem. 

CERTA 

 


