
LEI ORGÂNICA NACIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

LEI N.º 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993 
 
 
 Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério  Público, dispõe sobre normas gerais para a 
organização do Ministério Púbico dos Estados e dá outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

SEÇÃO I 
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Art. 5º - São órgãos da Administração Superior do Ministério Público: 

IV - a Corregedoria-Geral do Ministério Público. 
 

CAPÍTULO III 
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

(...) 
 

SEÇÃO IV 
DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
Art. 16 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será  eleito pelo Colégio de Procuradores, 
dentre os Procuradores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, 
observado o mesmo procedimento. 

Parágrafo único - O Corregedor-Geral do Ministério Público é membro nato do Colégio de 
Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público. 

Art. 17 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão orientador e fiscalizador das 
atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre 
outras atribuições: 

I - realizar correições e inspeções; 
II - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao 
Colégio de Procuradores de Justiça; 
III - propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma da Lei Orgânica, o não 
vitaliciamento de membro do Ministério Público; 



IV - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução; 
V - instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior 
do Ministério Público, processo disciplinar contra membro da instituição, presidindo-o e 
aplicando as sanções administrativas cabíveis, na forma da Lei Orgânica; 
VI - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos 
disciplinares que, na forma da Lei Orgânica, incumba a este decidir; 
VII - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público 
informações necessárias ao desempenho de suas atribuições; 
VIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, 
relatório com dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de 
Justiça, relativas ao ano anterior. 

Art. 18 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por Promotores de Justiça da 
mais elevada entrância ou categoria, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de 
Justiça.    

Parágrafo único - Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os Promotores de 
Justiça que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a 
indicação à deliberação do Colégio de Procuradores. 
 

execução. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS DEVERES E VEDAÇÕES DOS 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
Art. 43 - São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei: 

I - manter ilibada conduta pública e particular; 
II - zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas 
funções; 
III - indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, elaborando 
relatório em sua manifestação final ou recursal;         
IV - obedecer aos prazos processuais; 
V - assistir aos atos judiciais quando obrigatória ou conveniente a sua presença; 
VI - desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções; 
VII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei; 
VIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis face à 
irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo; 
IX - tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça; 
X - residir, se titular, na respectiva Comarca; 
XI - prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição; 
XII - identificar-se em suas manifestações funcionais; 
XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes; 
XIV - acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da Administração Superior 
do Ministério Público. 

Art. 44 - Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações: 

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagem ou custas 
processuais; 
II - exercer advocacia; 



III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou 
acionista; 
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
Magistério; 
V - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em 
lei. 

Parágrafo único - Não  constituem  acumulação, para  os  efeitos  do inciso IV deste artigo, 
as atividades exercidas em organismos estatais afetos à  área de atuação do Ministério 
Público, em Centro de Estudo e Aperfeiçoamento de Ministério Público, em entidades de 
representação de classe e o exercício de cargos de confiança na sua administração e nos 
órgãos auxiliares. 
 

 


