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I-INTRODUÇÃO 

O provimento dos cargos vagos dos membros do Ministério Público dos Estados Federados é 

sempre um tema sensível, ao mesmo tempo importante, para os membros interessados e para a própria sociedade. 

Mas, em que momento deve haver tal provimento? Seria necessário obedecer a uma ordem de 

vacância? O Procurador-Geral de Justiça e o Conselho Superior do respectivo MP poderiam indicar livremente os 

cargos que entender mais relevantes, sem qualquer justificativa? Trata-se, pois, de um tema de interesse somente 

interno, corporativo, ou de um assunto de interesse público, envolvendo a sociedade do local onde há um cargo 

vago de membro do Ministério Público?  

Apresentar reflexões e propostas sobre tais questionamentos, a partir de uma exegese revigorada 

do art. 62 da Lei 8.625/1993, é o objetivo desta tese jurídica. 

II-JUSTICATIVA 

Primeiramente, é necessário verificar como a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos 

Estados da Federação brasileira (LONMP) trata o assunto. A propósito, dispõe o art. 62 da Lei 8.625, de 

12.02.1993: 

“Art. 62. Verificada a vaga para remoção ou promoção, o Conselho Superior do Ministério 

Público expedirá, no prazo máximo de sessenta dias, edital para preenchimento do cargo, salvo 

se ainda não instalado”. 

Seguindo as mesmas linhas da LONMP, as leis complementares dos MP´s dos Estados 

costumam reproduzir tal dispositivo. A propósito, dispõe o art. 45, § 4º, da Lei Complementar Estadual 12, de 

27.12.1994 (Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco), renumerado pela LCE 357/2017: 

“§ 4º Verificada a existência de vaga para promoção ou remoção, o Conselho Superior do 

Ministério Público expedirá, no prazo máximo de sessenta dias, edital para preenchimento do 

cargo, salvo se ainda não instalado”. 

Ora, à luz de tal legislação, por se constituir em um dever legal, a regra é o oferecimento do 

cargo vago há mais de 60 dias, salvo se ainda não instalado, pelo Conselho Superior do respectivo MP Estadual, 

respeitada a ordem de vacância. 
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Dentro de tal contexto, Decomain (2011, p. 747) alerta que, em razão do art. 62 da LONMP, no 

caso de descumprimento do prazo, torna-se cabível até mesmo a impetração de mandado de segurança para que a 

omissão seja sanada. 

Deveras, não se trata somente de um interesse dos membros da instituição, mas e principalmente, 

de um direito fundamental da sociedade do local onde será provido o cargo vago de membro do MP; o direito de 

ter, atuando em benefício do Povo daquela região, um membro titular, o qual promoverá a defesa do regime 

democrático; da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/1988), 

na condição de agente político de transformação social e indutor de políticas públicas. 

De outra banda, o provimento dos cargos vagos, de forma objetiva, na carreira do Ministério 

Público, atende e dá cumprimento ao Princípio do Promotor Natural, consagrado no art. 5º-LIII da Magna Carta.2 

Evidentemente, é aceitável que dificuldades concretas poderão ocorrer e impedir o oferecimento 

de todos os cargos em um único momento: crise econômico-financeira, impactando no orçamento da instituição; 

alterações promovidas pelo Poder Judiciário (criação ou extinção de novas varas ou comarcas); dificuldades de 

nomeação de novos membros; atraso na conclusão de concurso público etc. 

Paralelamente, sabe-se que a movimentação na carreira dos membros do MP impõe mudanças 

de rotinas e alterações dos serviços administrativos das Promotorias (principalmente) e Procuradorias de Justiça, 

bem como da própria vida pessoal dos membros (mudança de cidade; locação de imóvel, transferência escolar de 

filhos etc.), admitindo-se, assim, um espaço de tempo para adaptação à nova realidade. 

Em 14.10.2014, o Conselho Nacional do Ministério Público (BRASIL, 2014), nos autos dos 

procedimentos de controle administrativo nº 1172/2014-12 e nº 1208/2014-50, decidiu que regra do art. 45 da LCE 

12/1994 c/c o art. 62 da Lei 8.625/1993, pode até ser mitigada, mas a Administração Superior do MP deve proferir 

decisão fundamentada, quando deixar de oferecer cargo vago há mais de 60 dias. 

Defende-se, nesta tese, que tal fundamentação deve ser a mais específica possível, justificando 

o Conselho Superior, a respeito de cada cargo, explicando, enfim, porque ele não foi oferecido naquela 

movimentação da carreira. Além disso, tal justificativa deve ser publicada no Diário Oficial do respectivo 

Ministério Público, para que os membros e toda a sociedade local tomem conhecimento da decisão administrativa. 

Ou seja, oferecer o cargo vago, atendendo ao interesse público do seu provimento, é obrigação 

legal da Administração Superior do MP e não ato discricionário. Se, no entanto, não for possível, deve o 

Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior, apresentar, para a sociedade e para os membros, as 

justificativas pelas quais determinado cargo vago não foi oferecido para provimento. 

De fato, o oferecimento do cargo vago para seu provimento, reitere-se, não é ato discricionário 

do PGJ ou mesmo do CSMP. É dever legal, porque envolve direito difuso e fundamental da sociedade de ter um 

membro titular, dedicando-se da melhor forma possível à sua defesa, enquanto agente político de transformação 

social. Constitui-se, ainda, em um direito dos membros interessados, no sentido de saber o porquê do não 

oferecimento de determinado cargo. 

Ainda mais: não oferecer um cargo vago e sequer justificar, para a sociedade e para os membros, 

é ato de império, abusivo, o qual viola o dever constitucional da Administração Pública de fundamentar os seus 

próprios atos (art. 93-X da CF/1988 c/c os arts. 48 e 50 da Lei 9.784/1999). 

Deveras, ainda que se tratasse do exercício de uma atribuição discricionária, a liberdade de 

atuação do gestor público não é absoluta e depende de uma conexão ou conformação com o texto legal e 

constitucional, principalmente quando se tratar de questão de direitos fundamentais.  

Afinal, a Constituição, enquanto o resultado de um pacto racional entre os poderes políticos, 

impõe aos agentes públicos o exercício de suas atribuições conforme os valores nela consagrados, máxime a 

dignidade humana (POLICASTRO, 2011, p. 191-192), e, dentro de tal lógica, justificar, para a sociedade, as razões 
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de decisões administrativas que envolvem interesses ou direitos de outrem não é apenas uma questão de 

transparência, mas também de moralidade. 

Nesse passo, como poderia ocorrer o oferecimento dos cargos vagos, na carreira do MP dos 

Estados, respeitadas as peculiaridades da legislação local, à luz dos parâmetros até o momento expostos? 

A cada 60 dias do cargo vago não oferecido, salvo aqueles ainda não instalados, se não foi ele 

oferecido para promoção ou remoção, deve haver uma justificativa do PGJ, avaliada pelo CSMP, explicando 

porque aquele cargo não foi ofertado para movimentação da carreira. Por se tratar de um interesse público (da 

sociedade local de ver um membro do MP titular atuando em sua defesa), tal justificativa deve ser publicada no 

Diário Oficial do Ministério Público, como já se pontuou. 

Em tal momento, deve a Administração Superior aferir a viabilidade de extinguir ou transformar 

as atribuições do referido cargo vago, acaso não seja ele oferecido, sob o argumento de pouca movimentação 

processual ou procedimental.  

No momento em que a Administração Superior decidir oferecer cargos para remoção ou 

promoção, deverá fazê-lo oferecendo todos os cargos vagos, observada a ordem de vacância e os critérios de 

remoção ou promoção previstos em lei. Se, à luz das justificativas mencionadas anteriormente, não for possível o 

oferecimento de alguns cargos, que exista a devida justificativa para cada situação.  

Ainda assim, quando da movimentação na carreira, observados os parâmetros 

supramencionados, inclusive de ordem de vacância, sempre que possível, devem ser consideradas, as metas do 

planejamento estratégico da Instituição, priorizando-se, para oferecimento, cargos de tutela do patrimônio público; 

infância e juventude; Promotorias do Júri etc. 

É razoável, também, que o PGJ, em harmonia com o CSMP, venha a fixar, por exemplo, uma 

data anual para movimentação da carreira (remoção e promoção), desde que todos os cargos vagos sejam 

oferecidos. Mencione-se, ainda, que tal data deverá ser a mais distante possível dos períodos eleitorais do 

Ministério Público, para evitar a politização, direta ou indireta, do relevante ato de movimentação na carreira dos 

seus membros. 

Lembre-se, ainda, que tal movimentação na carreira precisa estar conectada a uma gestão 

orçamentária e administrativa direcionada à permanente renovação dos quadros da instituição mediante concurso 

público (obrigação legal, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei 8.625/1993)3 e a uma política de estímulo/valorização 

à carreira ministerial, mediante estrutura das sedes, máxime as mais distantes da capital; revisão/atualização das 

atribuições dos membros, além de critérios claros e objetivos para a definição dos editais de remoção e promoção. 

III-CONCLUSÕES (SÍNTESE DOGMÁTICA) 

1. O provimento dos cargos vagos, mediante regras transparentes e critérios objetivos, na carreira do Ministério 

Público, constitui-se em um dever legal da sua Administração Superior, além de atender e dar cumprimento 

ao Princípio do Promotor Natural, consagrado no art. 5º-LIII da Magna Carta. 

1.1. Não se trata se trata somente de um interesse dos membros da instituição, mas também de um direito 

fundamental e difuso da sociedade local de ter, atuando em benefício do Povo daquela região, um 

membro titular, o qual promoverá a defesa do regime democrático; da ordem jurídica e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/1988), na qualidade de agente político de 

transformação social. 

2. Nos termos do art. 62 da Lei 8.625/1993, o Conselho Superior do respectivo MP deve oferecer todos os cargos 

vagos, observada a ordem de vacância, expedindo edital no prazo máximo de 60 dias, salvo impossibilidade 

devidamente justificada, de forma específica e por cargo, explicando porque não foi ele ofertado. Tal 

justificativa deve ser publicada no Diário Oficial do Ministério Público. 

2.1. É razoável que o PGJ, em harmonia com o CSMP, venha a fixar uma data anual para movimentação da 

carreira (remoção e promoção), desde que todos os cargos vagos sejam oferecidos. Tal data deverá ser a 
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mais distante possível dos períodos eleitorais do MP, para evitar a politização, direta ou indireta, do 

relevante ato de movimentação na carreira dos membros. 

3. A movimentação na carreira dos membros do Ministério Público precisa estar conectada a uma gestão 

orçamentária e administrativa direcionada à permanente renovação dos quadros da instituição, mediante 

concurso público (obrigação legal, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei 8.625/1993), e a uma política de 

estímulo/valorização à carreira ministerial, através da estrutura das sedes, máxime as mais distantes da capital; 

revisão/atualização das atribuições dos membros, além de critérios claros e objetivos para a definição dos 

editais de remoção e promoção. 

IV-PROPOSTA DE ENUNCIADO 

1. Conforme os arts. 5º-LIII e 127, caput, da CF/1988 c/c o art. 62 da Lei 8.625/1993, o provimento dos cargos 

vagos, mediante regras transparentes e critérios objetivos, na carreira do Ministério Público, constitui-se em 

um dever legal da sua Administração Superior e em um direito fundamental da sociedade local, devendo o 

Conselho Superior do respectivo MP oferecer todos os cargos vagos, observada a ordem de vacância, 

expedindo edital no prazo máximo de 60 dias, salvo impossibilidade devidamente justificada, de forma 

específica e por cargo, sendo ela publicada no Diário Oficial do MP. 
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