
 

 

  



  

 

  

Olá, concurseiros! Como estão?   

 

A carreira de Promotor de Justiça é muito popular dentre as carreiras jurídicas. Porém, 

ainda há muitas dúvidas sobre o cargo. 

O Ministério Público insere-se nas funções essenciais à Justiça. Além de exercer o 

múnus acusatório, quando promove a Justiça, ultrapassa os limites do processo judicial. Atua 

em questões de família, ambientais, de improbidade administrativa, servindo como 

verdadeiro advogado da sociedade e fiscal da lei. 

Se você tem interesse na carreira, não deixe de conferir este material até o fim, pois 

traz esclarecimentos acerca das principais características do cargo, suas peculiaridades, 

requisitos, dicas de preparação e muito mais! 

 

Vamos juntos!  
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MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Promotor de Justiça é membro do Ministério Público Estadual. Porém, para entender 

o que isso significa, é preciso conhecer melhor o Ministério Público e como ele é estruturado. 

Segundo o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem é assegurada autonomia 

funcional e administrativa. 

De modo genérico, as atribuições desta instituição são: defender a ordem jurídica, o 

regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.  

O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos 

dos Estados. O Ministério Público da União, por sua vez, compreende o: 

• Ministério Público Federal; 

• Ministério Público do Trabalho; 

• Ministério Público Militar; e 

• Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.  

Os membros do Ministério Público Federal iniciam a carreira no cargo de Procurador 

da República. Após promoção, passam para o cargo de Procurador Regional da República,  

Subprocurador-geral da República, e Procurador da República.   

Do mesmo modo, os membros do Ministério Público do Trabalho iniciam a carreira no 

cargo de Procurador do Trabalho. Após promoção, passam para o cargo de Procurador Regional 

do Trabalho. Por fim, chegam ao cargo de Subprocurador-geral do Trabalho.  

No âmbito do Ministério Público Militar, há os Procuradores de Justiça Militar, que são 

os chefes das unidades regionais do MPM e os Promotores de Justiça Militar. Por fim, no 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, há os Procuradores de Justiça, os 

Promotores de Justiça e os Promotores de Justiça Adjuntos.  



  

 

  

Já no âmbito Estadual, o membro do Ministério Público iniciará a carreira no cargo de 

Promotor de Justiça. O Promotor de Justiça atua perante os Juízes de Direito (Juízes Estaduais) 

de cada comarca. Após promoção, passam para o cargo de Procurador de Justiça, atuando 

perante os Tribunais de Justiça dos Estados. A instituição é comandada pelo Procurador-Geral 

de Justiça. Este é nomeado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, a partir de lista tríplice 

dentre os integrantes da carreira.  

Após essa visão geral do Ministério Público, ficou fácil entender onde o Promotor de 

Justiça atua, bem como diferenciá-lo dos demais membros do Ministério Público.  

 

1. Garantias e Vedações 

 

Os membros dos Ministérios Públicos Estaduais e os da União possuem garantias 

diferenciadas, quando comparadas aos demais servidores públicos. São elas:  

• Vitaliciedade: após dois anos de exercício, o membro do Ministério Público se torna 

vitalício. Desse modo, apenas poderá perder o cargo por sentença judicial transitada em 

julgado; 

• Inamovibilidade: o membro do Ministério Público não pode ser removido do local onde 

exerce suas funções, exceto por motivo de interesse público, e observados os requisitos 

constitucionais; 

• Irredutibilidade de subsídio: como o próprio nome faz inferir, esta garantia está 

relacionada à impossibilidade de redução da remuneração do membro do MP. 

Ademais, os membros do Ministério Público têm direito a férias de 60 dias por ano, 

com o acréscimo de um terço no salário em cada período, bem como a diversos auxílios. 

Em contrapartida, consoante disposição do artigo 128 da Carta Magna, aos membros 

do Ministério Público veda-se: 

• O recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens 

ou custas processuais; 



  

 

  

• O exercício da advocacia; 

• A participação em sociedade comercial, na forma da lei; 

• O exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma 

de magistério; 

• O exercício de atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei; 

• O exercício de atividade político-partidária; e 

• O recebimento, a qualquer título ou pretexto, de auxílios ou contribuições de pessoas 

físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.  

  

2. Carreira 

 

A carreira do Promotor de Justiça parte da entrância inicial assim que é lotado. Logo, 

começa sua trajetória em cidades menores. Sendo promovido, passa a atuar em entrância 

intermediária, para, posteriormente, alcançar a entrância final, localizada nas capitais ou nas 

maiores cidades do estado. 

Já na carreira do Ministério Público Federal, o aprovado já ingressa como Procurador 

Titular. Nesse contexto, não há entrâncias, mas graus. Como dito outrora, o ingresso ocorre 

como Procurador de 1º Grau, sendo promovido ao 2º Grau, quando passa a atuar como 

Procurador-Regional da República. Há, ainda, o nível dos Subprocuradores-Gerais da República 

e Procuradores Gerais da República, que atuam perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça.  

  

3. Atribuições 

Dentre as várias atribuições do Promotor de Justiça, destacam-se: 

❖ Atribuições no âmbito penal 

• Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 



  

 

  

• Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar do 

Estado; 

• Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 

fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; etc. 

 

❖ Atribuições no âmbito cível 

• 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; 

• Atuar como fiscal da ordem jurídica nas ações cíveis que envolvam interesse público 

ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana; 

etc. 

 

❖ Atribuições gerais 

• Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 

requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei 

complementar respectiva; 

• Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua 

garantia; 

• Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua 

finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de 

entidades públicas; etc. 

Quanto à atuação do Ministério Público Federal, é válido ressaltar que os membros não 

lidam, por exemplo, com questões relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Estatuto do Idoso ou contravenções penais, ressalvadas suas particularidades. O MPF atua 

perante a Justiça Federal, cuja competência encontra-se disciplinada no artigo 109 da 

Constituição Federal de forma taxativa, dispositivo ao qual vale a leitura integral.  

 

 



  

 

  

4. Requisitos 

 Segundo a Constituição da República, a Lei Complementar de cada Estado estabelecerá 

a organização, as atribuições e o Estatuto de cada Ministério Público. Isso significa que cada 

Estado especificará as condições para ingresso na carreira Promotor de Justiça.  

Porém, a Constituição Federal estabelece que o ingresso na carreira do Ministério Público 

far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem 

dos Advogados do Brasil em sua realização. A CRFB/88 ainda fixa a exigência do bacharel em 

direito ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica. 

Ademais, exige-se do candidato: 

• Ser brasileiro; 

• Estar quite com o serviço militar, se homem; 

• Gozar dos direitos políticos; 

• Não apresentar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função; 

• Ser aprovado no concurso público, no exame médico e no exame psicotécnico; etc. 

Quanto ao significado de “atividade jurídica”, é importante colacionar algumas ressalvas. 

Computa-se atividade jurídica tão somente após a conclusão do bacharelado; 

• No que tange ao exercício de cargo, emprego ou função, tem prevalecido o entendimento 

que estes devem ser “preponderantemente” jurídicos; 

• Estágios de pós-graduação são válidos, podendo ser computados como título ou como 

prática jurídica, sendo vedado o bis in idem; 

• A função de conciliador também é válida para o cômputo da atividade jurídica; 

• Os cursos de especialização com no mínimo 360 horas, mestrado e doutorado também 

são válidos, no entanto, computa-se apenas um deles; ademais, podem ser considerados 

como título ou atividade, mas aqui também é vedado o bis in idem. 

Pelo exposto, é fundamental que o candidato conheça a fundo a Resolução nº 14 do 

Conselho Nacional do Ministério Público, o edital e o regulamento do certame almejado. Caso 

você queira se aprofundar no assunto, pode dar uma olhadinha em um dos nossos posts no 

blog do Cers: https://noticias.cers.com.br/noticia/atividade-juridica-para-concursos/ 



  

 

  

5. Remuneração 

Conforme já mencionado, a remuneração é variável, pois o Ministério Público de cada 

Estado determinará tais valores. Contudo, existe uma média salarial, que gira em torno de R$25 

mil. Confira abaixo a remuneração inicial referente a cinco Estados da Federação. 

 

Instituição Remuneração 

Ministério Público de São Paulo R$28.883,97  

Ministério Público de Pernambuco R$30.404,42  

Ministério Público do Rio Grande do Sul  R$25.851,96  

Ministério Público do Acre  R$30.404,42  

Ministério Público de Goiás R$28.884,20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

6. Concursos 

A Resolução nº 14, de 06 de novembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, fixa Regras Gerais Regulamentares para o concurso de ingresso na carreira. Em suma, 

tais concursos seguem a seguinte estrutura: 

 

  

 

  

O detalhamento dos requisitos e das etapas dos concursos é definido pelo Ministério 

Público de cada Estado. Portanto, questões como os assuntos cobrados, a estrutura das questões 

objetivas e discursivas, dentre outros, não seguem um padrão em todos os MPEs. 

Aqui, é importante ressaltar que, a exemplo do MP/RS, há certames que contam, ainda, 

com Prova de Tribuna. Logo, é importante conhecer a fundo tanto o edital quanto o 

regulamento do concurso que se pretende prestar.  

➢ Fase objetiva  

Composta por questões, que podem ser de múltipla escolha ou “CERTO ou ERRADO”, 

a depender da banca organizadora. 

A preparação para a fase objetiva vai depender do nível de conhecimento de cada 

candidato. Inobstante, não é mais suficiente a mera leitura da lei seca, devendo o concurseiro 

conhecer doutrinas abalizadas e condizentes com a preparação para concursos, precedentes, 

resoluções e recomendações do CNMP etc. 

  

  

  

  

  

Fases do concurso   

Prova Objetiva   Prova Discursiva   Prova Oral   
Inscrição 
definitiva   

Avaliação de 

títulos 



  

 

  

➢ Fase discursiva  

Em regra, as provas discursivas são compostas por questões discursivas sobre 

determinados assuntos e elaboração de peças jurídicas. 

Para a segunda fase, a forma de argumentar, a qualidade do raciocínio, a coesão, a 

coerência, a compreensão global do conteúdo, são fundamentais. Aqui, também é 

importantíssimo conhecer o perfil da banca e suas tendências de cobrança. 

No momento da avaliação, é salutar ler a questão mais de uma vez, visando identificar 

possíveis subquestionamentos que podem ser explorados e enriquecer a resposta. 

➢ Fase oral  

Inicialmente, esclareça-se que entre a prova discursiva e a prova oral, há, ainda, a etapa 

de inscrição definitiva, sindicância de vida pregressa, exames médicos e avaliação psicológica. 

Este é o momento em que o candidato deverá comprovar o exercício da atividade jurídica por, 

no mínimo, três anos. 

Trata-se de arguição oral do candidato realizada pela comissão do concurso sobre o 

conhecimento técnico acerca das matérias cobradas. Avalia-se, em regra, o domínio do 

conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de 

argumentação e o uso correto do vernáculo. 

Nesta etapa, é salutar estar a par do contexto que cerca o candidato, pois é provável 

que a indagação surja desta forma. Aqui, é importante ter segurança, postura, serenidade, 

capacidade de organização de ideias etc. 

A preparação psicológica é fundamental, pois o conhecimento técnico, certamente, o 

candidato possui, posto que alcançou esta etapa. Agora, deve preocupar-se com a forma de 

expressá-lo. 

  



  

 

  

7. Preparação 

A preparação para o Ministério Público contempla uma grade básica de matérias. 

Todavia, o candidato não deve abrir mão de uma preparação ampla e sistemática.  

Confira abaixo as principais disciplinas que merecem destaque em sua preparação.  

• Direito Penal; 

• Legislação Penal Especial; 

• Direito Processual Penal; 

• Direito Civil; 

• Direito Processual Civil; 

• Direito Constitucional; 

• Direito Administrativo; 

• Direito Tributário; 

• Direitos Difusos e Coletivos; e 

• Legislação Específica do Ministério Público. 

Durante a preparação, o candidato deve estar atento à importância da matéria para o 

certame e o próprio nível de conhecimento. É válido montar um cronograma de estudos 

condizente com a realidade pessoal e a disponibilidade de tempo para os estudos. 

Para uma preparação eficiente, o candidato deve escolher materiais e autores 

atualizados, e que se identifiquem com o concurso que se pretende prestar. Durante a 

preparação, é válido fazer o próprio material, caderno de estudos, passível de revisão em ocasião 

futura, momento em que o candidato também deve enxergar possíveis oportunidades de 

atualização. 

Ademais, é importantíssimo resolver simulados e provas anteriores do certame, para 

entender o examinador, conhecer o perfil da banca, suas tendências de abordagem, as 

características da prova etc.  

  



  

 

  

➢ Materiais  

A escolha dos materiais deve levar em consideração o perfil do candidato. Todavia, 

deve-se ter em mente que materiais volumosos não necessariamente implicam melhor 

qualidade.  

Nesse diapasão, é importante ter estratégia e ser condizente com o próprio estilo de 

aprendizagem. As doutrinas atuais vêm explorando esquemas, mapas mentais e resolução de 

questões, visando contemplar as mais variadas frentes.  

Ademais, é importante levar em consideração o tempo disponível para os estudos e os 

níveis de conhecimento das variadas disciplinas. A leitura da lei seca é fundamental, 

principalmente para as provas de primeira fase.  

Para sua assimilação, é bastante eficiente associá-la à resolução de questões. Ponto 

importante a ser esclarecido, reside no fato que as bancas vêm, cada vez mais, exigindo além 

do conhecimento da literalidade da lei. Logo, é fundamental conhecer o texto legal e saber 

interpretá-lo.  

Outrossim, o estudo da jurisprudência é importantíssimo. Então, o candidato deve estar 

a par dos mais recentes julgamentos de temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e de 

repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal.  

Para uma preparação assertiva, é fundamental conhecer o perfil da banca do certame 

que se pretende prestar. Método eficiente para tal, é por meio da resolução de questões das 

provas anteriores.  

➢ Revisões  

As revisões são fundamentais e não devem ser menosprezadas. A repetição é uma das 

principais formas de consolidar o aprendizado. Além dos grifos, dos resumos próprios e do 

caderno de erros, há técnicas de estudos excelentes que podem auxiliar nas revisões, como:  

• A interrogação elaborativa, consistente na elaboração de perguntas e respostas;  

• A auto explicação;  

• O estudo intercalado, materializado quando se varia o estudo das matérias durante a 

preparação; O teste prático, que consiste na realização de simulados; e  

• A prática distributiva de conteúdo, distribuindo-os segundo os níveis de aprendizado.  



  

 

  

A revisão precisa ser feita com direcionamento e de forma condizente com cada 

candidato. O objetivo é otimizar o tempo, não ter reestudo. Deve-se revisitar o conteúdo de 

maneira simplificada e eficiente. Também é válido esclarecer que esse deve ser um processo 

periódico, para que se torne um hábito.  

 

8. Panorama de Concursos 

Agora que você já está convencido de que esta é a carreira ideal para o seu futuro, 

confira um panorama dos principais certames da área e inicie sua preparação imediatamente!  

   

Instituição  Status  Informações adicionais  

MP/AM Comissão Formada  - 

MP/AC Banca Definida  Banca: Cebraspe 

10 vagas previstas 

MP/PE  Comissão Formada -  

MP/RJ  Comissão Formada - 

MP/MA Comissão Formada 15 vagas previstas 

MP/SE Comissão Formada 5 vagas previstas 

MP/SP Edital Publicado  Banca: Própria 

125 vagas previstas 

MP/PA Concurso Autorizado 61 vagas previstas 

 

          

 

 

 



  

 

  

 Agora é com você!  

Por mais extenso que pareça o edital, por mais difícil que pareça acompanhar as inovações 

legislativas e jurisprudenciais, por mais invencíveis que possam parecer as bancas, não desanime! 

Como já dissemos em outras oportunidades, a aprovação é consequência lógica da dedicação e 

de uma preparação planejada. Conte conosco nessa jornada!  

O CERS possui diversos cursos voltados ao Ministério Público, com aulas online completas, 

ministradas por corpo docente especializado e contemplando todas as disciplinas que podem 

ser cobradas no certame, que são vitais para a sua aprovação.  

 

Vamos juntos!  

  

  

https://www.cers.com.br/

