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Simulado de Direito Constitucional: Funções Essenciais à Justiça 
(FCC/TJ-SC/2017) 

01) Ao disciplinar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública, a 
Constituição Federal garante a todas essas instituições autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhes 
o encaminhamento de suas propostas orçamentárias ao Chefe do Poder Executivo, dentro dos limites 
estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 

Comentário: 
 
A autonomia administrativa-orçamentária é garantida constitucionalmente ao Ministério Público e à defensoria 
pública e ao Poder Judiciário, mas não à advocacia pública, pois esta é integrada ao Poder Executivo. 
 

Autonomia Orçamentária, Administrativa e Funcional 

Poder Judiciário Possui. (CF/88. Art. 99 e § 1º) 

Ministério Público Possui. (CF/88. Art. 127. §§ 2 e 3) 

Defensoria Pública Possui. (CF/88. Art. 134. §§ 1 ao 3) 

Advocacia Pública Não Possui. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/MPE-CE/2020) 
02) Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue. 
O Ministério Público, observando sua autonomia funcional e administrativa, pode propor ao Poder Legislativo a 
extinção e a criação de cargos e serviços auxiliares para o próprio Ministério Público. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 127. § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, 
observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços 
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os 
planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.  
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-GO/2017) 
03) Segundo a CF, são princípios institucionais aplicáveis ao Ministério Público: a unidade, a 
indivisibilidade, a independência funcional e a inamovibilidade. 

Comentário: 
 
Art. 128. O Ministério Público abrange: 
 
I - as seguintes garantias: 
 
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada 
em julgado; 
 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do 
Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa;  
 
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, 
II, 153, III, 153, § 2º, I;  
 

Não Confundir 

Princípios Institucionais Garantias 

* Unidade; 
* Indivisibilidade; 
* Independência Funcional. 

* Vitaliciedade; 
* Inamovibilidade; 
* Irredutibilidade de Subsídio. 

Contemplam os membros do Ministério Público e da 
Defensoria Pública. 

Contemplam os membros do Ministério Público. A 
Defensoria Pública tem apenas a garantia a 
inamovibilidade. 

 
Gabarito: Errado. 

(MPE-GO/MPE-GO/2017) 
04) 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. 
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Comentário: 
 
CF/88. Art. 128. § 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. (Uma 
única recondução); 
 

Atenção! 

Não existe participação do Poder Legislativo Estadual na nomeação dos PGJs, apenas na destituição. 

 

STF/ADI 452 

“A escolha do PGR deve ser aprovada pelo Senado (CF, art. 128, § 1º). A nomeação do procurador-geral 
de Justiça dos Estados não está sujeita à aprovação da assembleia legislativa. Compete ao governador 
nomeá-lo dentre lista tríplice composta de integrantes da carreira” (CF, art. 128, § 3º). Não aplicação do 
princípio da simetria“. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TJ-SE/2008) 
05) É vedado aos promotores de justiça residir em comarca diferente daquela em que estão lotados. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 129. § 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que 
deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.  
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/MPE-MA/2013) 
06) O Conselho Nacional do Ministério Público será presidido pelo membro do Ministério Público da União 
com tempo maior de carreira, verificada a antiguidade. 

Comentário: 
 

Conselho Nacional do Ministério Público 

Composto por 14 membros, sendo: 
PGR, que é o presidente do CNMP. 
04 membros do MPU, de cada uma das carreiras; 
03 membros do MPE; 
02 Juízes, um indicado pelo STF e outro pelo STJ; 
02 Advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB; 
02 Cidadãos, um indicado pelo Senado Federal e outro pela Câmara dos Deputados. 

Nomeação dos membros pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal por maioria 
absoluta. 

Tempo de Mandato: 02 anos, admitida uma recondução. 

O PGR é o presidente do CNMP. 

Compete ao CNMP atuar na área administrativa e financeira do MP e no cumprimento dos deveres 
funcionais de seus membros. 

O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/ANATEL/2014) 
07) Cabe à Advocacia-Geral da União a representação judicial e extrajudicial não apenas do Poder Executivo, 
mas também dos Poderes Legislativo e Judiciário. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, 
representa a União (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, 
nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
 

AGU - Atividades 

Representação Judicial e Extrajudicial Consultoria e Assessoramento Jurídico 

Abrange todos os Poderes da União. Abrande apenas o Poder Executivo. 

 
Gabarito: Correto. 
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(CESPE/TRT - 1ª REGIÃO (RJ)/2010) 
08) O chefe da AGU é escolhido, entre os membros das carreiras desse órgão, pelo presidente da República. 

Comentário: 
 
O chefe da AGU não precisa ser escolhido, entre os membros das carreiras desse órgão. 
 
CF/88. Art. 131. § 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação 
pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-GO/2016) 
09) Compete à defensoria pública a defesa, de forma integral e gratuita, dos direitos individuais e coletivos 
dos necessitados, bem como a promoção da ação penal pública nas hipóteses de crimes praticados contra 
os hipossuficientes. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, 
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 
Constituição Federal.     
 
CF/88. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (Rol Exemplificativo) 
 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
 

Atenção! 

O MP possui legitimidade para promover atos investigatórios para fundamentar a denúncia da ação penal 
pública. 

 
Gabarito: Errado. 

(IBADE/SEJUDH-MT/2017) 
10) A Constituição Estadual pode permitir a contratação temporária de advogados para o desempenho de 
funções de Defensor Público. 

Comentário: 
 
CF/88. Art.134. § 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos 
Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na 
classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da 
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. 
 

STF/ADI 3.700 

Contratação Temporária de Advogado e Exercício da Função de Defensor Público 
 
Por vislumbrar ofensa ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II), o Tribunal julgou procedente 
pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para 
declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.742/2005, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre a 
contratação temporária de advogados para o exercício da função de Defensor Público, no âmbito da 
Defensoria Pública do referido Estado-membro. Considerou-se que, em razão de desempenhar uma atividade 
estatal permanente e essencial à jurisdição, a Defensoria Pública não convive com a possibilidade de que seus 
agentes sejam recrutados em caráter precário. Asseverou-se ser preciso estruturá-la em cargos de provimento 
efetivo, cargos de carreira, haja vista que esse tipo complexo de estruturação é que garante a independência 
técnica das Defensorias, a se refletir na boa qualidade da assistência a que têm direito as classes mais 
necessitadas. Precedente citado: ADI 2229/ES (DJU de 25.6.2004). 

 
Gabarito: Errado. 
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