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Curso/Disciplina: Princípios Institucionais do MP Objetivo 

Aula: 07 
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Monitor(a): Éllen Borges Lefundes 

 

Aula nº. 07 

 

Iniciativa Legislativa (Parte I) - continuação  

 Competência Legislativa 

Conclusões 

1. No âmbito do Ministério Público da União, tanto o Presidente da República quanto o 

Procurador Geral da República possuem iniciativa legislativa para apresentar projeto de lei 

complementar para dispor sobre organização, atribuições e estatuto do MPU. Tal conclusão se 

justifica em razão da aplicação combinada do art. 61, § 1º inciso II, alínea d com o art. 128, § 

5º da Constituição Federal de 88.  

 

2. A segunda conclusão é aplicação exclusiva do art. 61, § 1º inciso II, alínea d da CF. No Brasil 

quem tem iniciativa legislativa para apresentar projeto de lei ordinária a dispor sobre normas 

gerais para serem aplicadas pelos Ministérios Públicos Estaduais é o Presidente da República. 

  

3. Por aplicação da simetria, tanto o governador quanto o Procurador Geral de Justiça possuem 

iniciativa legislativa para apresentar projeto de lei complementar com o objetivo de viabilizar 

a organização do MPU. 

Questão de concurso: Princípios Institucionais do Ministério Público. 

Dentre as conclusões de comissão parlamentar de inquérito, instituída com o escopo de apurar fato irregular 

relacionado à saúde no Estado do Rio de Janeiro, estava a necessidade de criação de uma Promotoria de 

Justiça da Saúde, o que ocorreu por iniciativa do Deputado Estadual relator da referida Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI). Após dois anos da sanção da Lei que criou o cargo acima, Promotor de 

Justiça requereu ao Procurador-Geral de Justiça a abertura do edital de remoção para o órgão criado. Emita 

parecer na qualidade de integrante da Assessoria de Assuntos Institucionais da chefia do Parquet fluminense 

(XXV CONCURSO PARA INGRESSO NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). 

 A lei é inconstitucional, pois padece do vício formal de iniciativa, já que deputado não pode 

apresentar projeto de lei nesse sentido.  
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 Em nenhum momento a questão faz referência quanto à forma de aprovação do projeto de lei. 

Sendo aprovada como lei ordinária, temos o segundo vício formal, espécie inadequada. Pois no 

âmbito estadual tem que ser lei complementar. Para o MPU também é lei complementar. A única 

que é lei ordinária é quando tratar sobre as normas gerais para os MP´S estaduais e a iniciativa 

legislativa é somente do Presidente da República.  

Partindo da situação em que a iniciativa legislativa foi exercida pelo legitimado a apresentar o projeto 

de lei.  

Se estivermos no âmbito estadual, foi apresentada ou pelo PGJ ou pelo Governador. Uma vez 

apresentado corretamente o projeto de lei, este passa a tramitar dentro da Casa Legislativa, dando início ao 

processo legislativo.  

Ultrapassada a fase de propositura, precisamos definir quais são os limites de emenda legislativa. São 

3 (três) os limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.  

É possível propor mudanças superficiais desde que não haja aumento de despesas, mudança 

substancial a proposta original, a mudança não pode ser uma inovação temática distante do constante no 

projeto de lei.  

Por unanimidade, o Plenário do STF reconheceu por vislumbrar aparente ofensa ao § 5º do art. 128, 

da Constituição Federal, suspendeu de forma liminar a eficácia da Lei Complementar 99/2007 do Estado de 

Minas Gerais que dispõe sobre organização do Ministério Público Estadual. Entendeu a Corte Especial que a 

assembleia legislativa invadiu a iniciativa do PGJ do estado de Minas Gerais aprovou um substituto que 

alterou na substancia a proposição inicial, tratando de forma autônoma temas diversificados. Esse é um 

exemplo prático, no qual os limites estabelecidos quanto a possibilidade de emenda legislativa foram 

desrespeitados (ADI 3946). 

Legislação em Espécie 

1. Constituição Federal: dos artigos 127 – 130-a. 

2. Lei ordinária n°8.625/93, chamada de Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, decorrente 

do art. 61, § 1º inciso II, alínea d da CF, por isso que a iniciativa é exclusiva do Presidente da 

República. É uma lei nacional, que estabelece normas gerais para os MP´s estaduais, portanto, 

não se aplica ao MPU.  

3. Lei Orgânica do Rio de Janeiro n°106/03. A iniciativa legislativa é concorrente entre o 

governador e PGJ. Ambos podem apresentar proposta de alteração. É uma lei estadual, 

observada a lei n°8.625/93, tratar dos temas de interesse local, cada estado tem a sua.  

4. Lei Complementar n°75/92, Lei Orgânica do MPU. A iniciativa é concorrente entre Presidente 

da República e PGR. O art. 80 da lei n° 8.625/93 prevê aplicação subsidiária da lei do MPU nos 
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estados, quando houver alguma questão que a LC estadual for omissa, é possível buscar essa 

normatividade na lei do MPU. É imperioso verificar se a normatividade tem caráter de norma 

geral. A lei que autoriza a utilização de forma subsidiária da lei do MPU nos estados é uma lei 

de normas gerais.  

5. Os atos normativos do Ministério Público interno.  

6. Resolução nº182 eleitoral CNMP que trata do exercício da função eleitoral.  Os atos 

normativos do CNMP tem abrangência nacional e as resoluções tem efeito vinculante.  

 

 


