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Aula nº. 08 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MP BRASILEIRO 

 

O inciso I, do art. 128 da Constituição Federal apresenta o Ministério Público da União (MPU) 

indicando os seguintes ramos: a) O Ministério Público Federal (MPF); b) O Ministério Público do Trabalho 

(MPT); c) O Ministério Público Militar (MPM); d) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

(MPDFT). 

 O art. 128 da Carta da República explicita: 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 

I - o 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. 

 

O inciso II do art. 128 do texto constitucional faz referência aos Ministérios Públicos Estaduais. Esse 

MP representado no art. 128 é chamado pelo STF como Ministério Comum. 

 O Ministério Público Especial é ligado ao Tribunal de Contas, desempenhado atividade diversa da 

realizada pelo MP comum.  

O Ministério Público Eleitoral não integral o MP comum, pois não é uma divisão do MPU. O MPE ficou 

sendo uma função atribuída ao MP comum. 

A matéria eleitoral tem natureza federal e o art.72 da lei complementar 75/93 prevê que esta tarefa é 

do MPF. Todavia, pela não presença do MPF em todos os municípios brasileiros, a sua tarefa foi entregue 

por delegação legal, prevista nos artigos 78 e 79 da referida lei complementar, aos Ministérios Públicos 

Estaduais. Por essa razão, os membros do MP estadual desempenham essa função junto a Justiça Eleitoral 

de 1º grau.  
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O Ministério Público de Contas Brasileiro, também denominado pelo Supremo Tribunal Federal de 

Ministério Público Especial. 

O MPU junto ao Tribunal de Contas é uma parte integrante do respectivo Tribunal de Contas, não tem 

autonomia, os seus integrantes devem ocupar o cargo através de concurso/provas e títulos. 

O art. 130 da CF/88 estende aos integrantes do MP junto ao Tribunal de Contas o mesmo regime 

jurídico aplicável aos membros do MP comum. O legislador quis dizer que quem fizer concurso e ingressar 

na carreira do MP junto ao tribunal de contas não faz as mesmas funções dos integrantes do MP comum. 

Esse preceito da Lei Fundamental da República submete os integrantes do MP junto aos Tribunais de Contas 

ao mesmo estatuto jurídico que rege, no que concerne a direitos, vedações e forma de investidura no cargo, 

os membros do Ministério Público comum. Significa dizer que tem vitaliciedade, inamovibilidade, 

irredutibilidade de subsídios, submissão às mesmas vedações (não pode advogar, nem exercer outra função 

pública, salvo uma de magistério e desde que haja disponibilidade). O regramento constitucional de 

garantias e vedações aplicáveis aos membros do MP aplica-se também aos membros do MP Especial.  

A base normativa está sedimentada no art. 130 da Constituição, o qual dispõe: 

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. 

 

CHEFIA: Quem é o chefe do Ministério Público da União? É o Procurador-Geral da República. 

O legislador constituinte diz que tem ser integrante da carreira do MPU e ter de 35 anos de idade. 

Vale lembrar que a carreira do MPU se subdivide em 4 ramos. O PGR pode ser originário dos quaisquer 

ramos do MPU. Em geral, advém do MPF, porque aquele que é escolhido como PGR e se torna chefe do 

MPU, também se torna chefe do MPF e ainda é presidente do CNMP (conselho nacional do Ministério 

Público). 

No âmbito estadual, o chefe do MP estadual é o Procurador Geral de Justiça. Segundo a CF/88, tem 

que ser integrante da carreira, na forma da Lei Complementar estadual. Significa, portanto, que cada estado 

pode estipular critérios específicos para escolha do chefe da instituição. Não há uma normatividade comum 

para os estados.  

ESCOLHA: Como se dá a escolha do PGR? O PGR é escolhido da seguinte maneira: o PR indica um nome, o 

indicado precisa da aprovação por maioria absoluta pelo Senado. E depois o Presidente da República nomeia 

o PGR. Há, portanto, participação tanto do legislativo quanto do executivo na escolha do PGR. 
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No âmbito dos Estados-membros, o procedimento de escolha inicia com a elaboração de uma lista 

tríplice entre os membros daquele Ministério Público, conforme lei complementar respectiva. A lista tríplice 

é encaminhada ao Chefe do Poder Executivo o Governador que escolherá e nomeará o novo chefe da 

instituição. 

Interessante destacar o que determina a Lei 8.625\93 (Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos 

Estaduais): a lista tríplice deverá ser formada pelo próprio Ministério Público, conforme lei complementar 

respectiva de cada Estado, mediante voto plurinominal de todos os integrantes da carreira. Esclareço que 

por voto plurinominal, devemos entender que cada membro do MP vota nos seus três preferidos, e no final, 

aqueles mais votados comporão a lista tríplice e posteriormente o Governador escolhe um dentre os 

listados. Nesse caso, há uma participação efetiva da classe votante.  

DESTITUIÇÃO ANTECIPADA:  

PGR: A destituição antecipada do PGR é feita pelo PR e por maioria absoluta do senado. Se for uma 

destituição desprovida de fundamento, pode ser questionada com Mandado de segurança perante o STF. 

PGJ: A destituição do PGJ será decidida pelo Poder Legislativo Estadual (a Assembleia Legislativa) pelo voto 

de maioria absoluta, conforme lei complementar respectiva.  

Art. 128, § 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. 

§ 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. 

§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito 
Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre 
integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para 
escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo 
Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução. 

§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito 
Federal e Territórios poderão ser destituídos por 
deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na 
forma da lei complementar respectiva. 

INVESTIDURA POR PRAZO CERTO (mandato) 

PGR: O PGR exerce um mandato de 2 anos. A Constituição não limita o número de reconduções, portanto, 

ela pode ocorrer indefinidamente. Porém, para cada recondução, serão observados os mesmos 

procedimentos e requisitos da nomeação anterior, já que a recondução implica em uma nova nomeação. 
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PGJ: O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos. 

Diferentemente do Procurador Geral da República e por determinação constitucional, é admitida apenas 1 

recondução sucessiva ao Procurador Geral de Justiça. 

CONTROLE DO MP:  

Podemos destacar o Poder Judiciário quando faz a atuação do controle anômalo do princípio da 

obrigatoriedade da ação penal pública, ou seja, da atuação do MP, na forma do art. 28 do Código de 

Processo Penal.  

Temos ainda a participação obrigatória da Ordem dos Advogados do Brasil nos concursos de ingresso 

para as carreiras do MP (art.129, § 3º da CF/88).  

Temos também a ação penal subsidiária da pública, como direito fundamental é possível controlar a 

inércia do MP em oferecer a queixa substitutiva da denúncia.  

E por fim, o CNMP e o Tribunal de Contas fazendo o controle externo do MP.  

ATUAÇÃO DO MP BRASILEIRO: 

O art. 37 da lei complementar n° 75/93 prevendo que o MPF pode apresentar Recurso Extraordinário 

das decisões tomadas em controle concentrado de constitucionalidade em âmbito estadual. É uma atuação 

decorrente de um resultado da atuação do MPF na Justiça estadual.  

Ainda no mesmo dispositivo legal há indicação para que o MPF possa atuar em qualquer que seja a 

justiça, se o interesse a ser tutelado é atinente à população indígena. Já no art. 37, inciso 1 do referido 

diploma legal tem previsão para que o MPF possa atuar na Justiça Eleitoral, ressalvada a atribuição do MP 

estadual.  

Em que pese o art. 37, inciso 1 indicar que é o MPF, o responsável por atuar pelo Ministério Público 

Brasileiro no STF ou STJ. Segundo, julgado recente da Corte Especial, reconheceu a possibilidade de atuação 

para o MP estadual através da reclamação direta ao STF. 


