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Revogado pelo Ato (N) 544/2008 – 

PGJ/CGMP, de 28/07/2008 
Estabelece a obrigatoriedade de comunicação, pelos 
membros do Ministério Público, das atividades de 
magistério que exerçam em estabelecimentos de ensino 
públicos ou privados 
 

 
O Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público, no exercício de suas atribuições 

legais e 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal no seu art. 128, § 5º, inciso II, alínea "d", permite que os 

membros do Ministério Público da ativa ou em disponibilidade exerçam função de magistério em entidade de 

ensino pública ou privada; 

 

CONSIDERANDO que o exercício de cargo ou função de magistério, por membros do Ministério Público, 

pressupõe a compatibilidade de horários e a ausência de prejuízo ao desempenho de suas atribuições 

institucionais; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de conhecimento, pelos órgãos da Administração Superior, desse tipo de 

atividade, a fim de evitar que, de algum modo, possa interferir no exercício das funções próprias dos 

membros do Ministério Público, em detrimento do interesse público; 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º - Os membros do Ministério Público que exerçam cargo ou função de magistério em qualquer entidade 

pública ou privada de ensino devem apresentar até o dia 15 de fevereiro, para conhecimento da 

Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, plano de aulas pessoal para o 

ano letivo corrente, do qual constarão: o nome, a espécie e a localização do estabelecimento de ensino, o 

número e o horário das aulas, além da matéria ministrada. 

 

Parágrafo único - Se for elaborado para um único semestre, o plano de aulas deverá ser apresentado até 15 

de fevereiro ou 31 de julho, conforme se refira, respectivamente, ao primeiro ou ao segundo período 

semestral do ano. 

 

Art. 2º - Se o membro do Ministério Público assumir o magistério após as datas mencionadas no artigo 

anterior, bem como se houver qualquer alteração do plano de aulas anteriormente apresentado, a 

comunicação deverá ser feita, em trinta dias, à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do 

Ministério Público. 

 

Parágrafo único - O prazo previsto no caput deste artigo começa a correr do dia em que o membro do 

Ministério Público iniciar a atividade letiva ou em que houver a alteração do plano letivo. 

 

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor em 1º de janeiro de 1999, revogadas as disposições em contrário. 
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