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QUESTÃO 32 – “A autonomia funcional abrange...” 

O art. 127, § 2º, da Constituição Federal – CF, apresenta que a instituição Ministério 

Público tem a autonomia funcional e administrativa. O dispositivo constitucional é repetido no 

art. 22, da LC 75/93, Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional, 

administrativa e financeira. É fato que o Legislador ao prever o termo “autonomia” fez 

referência à instituição Ministério Público, quis desvincular essa Instituição dos Poderes da 

República. Portanto o termo “autonomia” é aplicado ao Ministério Público, que está esculpido 

no art. 127, da Constituição Federal, como instituição permanente e essencial à justiça.  

É sabido que dentro da estrutura do Ministério Público, existem os seus integrantes, 

denominados de Membros do Ministério Público. Para esses integrantes, o Constituinte 

também criou mecanismos de independência, como os seus princípios, prerrogativas e 

garantias funcionais. Nisso, no art. 127, §1º, da CF, expressou os princípios aplicáveis aos seus 

integrantes, dentre eles, o princípio da Independência Funcional, que significa que os membros 

terão independência para exercer suas funções, não podendo sofrer subordinação interna ou 

externa ao Ministério Público.  

Na referida questão, o eminente examinador conceituou a Autonomia Funcional com 

destaque que “os seus membros (do MP) não se submetam aos Poderes Legislativo, Executivo 

ou Judiciário ...”  Ao apresentar o termo “membros”, a banca deveria se referir ao princípio da 

independência funcional, que é aplicado aos membros ou integrantes do Ministério Público. Há 

diferença entre Autonomia Funcional e Independência Funcional, visto que o Legislador 

Constituinte criou os 2 (dois) termos e os posicionaram em dispositivos constitucionais 

distintos. Se tais termos fossem idênticos ou sinônimos, não haveria a necessidade de 

posicionarem em Parágrafos diferentes.  

Ao apresentar a questão com conceitos modificados, houve um induzimento do 

candidato à interpretação errônea do enunciado, tendo em vista que há diferença entre 

autonomia funcional (aplicável à instituição) e independência funcional (aplicável aos seus 

membros). Portanto, com o devido respeito, a questão deverá ser anulada para se adaptar aos 

ditames constitucionais e legais.  

 

QUESTÃO 41 

Com devida vênia, o examinador não expressou corretamente a denominação do cargo 

do Chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT. A forma correta do 



 

cargo é Procurador-Geral de Justiça do MPDFT. Ao subtrair a expressão “de Justiça” modifica, 

por completo, a chefia do MPDFT.  

A denominação utilizada pela banca “Procurador-Geral do Distrito Federal” pode se 

referir ao Chefe da Procuradoria do Distrito Federal, que é a instituição que defenderá em juízo 

os interesses do Distrito Federal, ou seja, instituição completamente distinta do Ministério 

Público. 

O art. 153, da LC 75/93, destaca que “são órgãos do Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios: I - o Procurador-Geral de Justiça;” Já o art. 155 diz que “O Procurador-

Geral de Justiça é o Chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.”  

Portanto, há nítido equívoco à referência do chefe do MPDFT, sendo assim, solicita-se a 

anulação da referida questão.  
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