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a) o TCSPeilD aos fundamentos do Estado Democrático de Direito. aos objetivos
fundamentais da República Federaiiva do Brasil, aos princfpios informadores das relações
internacionais. bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei:
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público;

b) a preservação da ordem pública. da incolumidade das pessoas e do patrimônio
c)a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder:
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d)a indisponibilidadé da persecução penal:
e)a cornpeténcia dos órgãos incumbidos da segurança pelica.
Ari 4* Sio princípios inStituCionala do Ministério Público da Urilio a nadada a
indivisibilidade e a independencia funcional.
Art. S• Sio funções instituciOnais do }Malote:10 Público da Uallo:
1- a defesa da ordem jurídica, do regime democritico, dos interessa sociais e doa
interesses Individuais indisponNeis, considerados, dentre outros, of aeguintes (mamento( e
prMcfplos:
a) a soberania e a representatividade popular;
. b) os direitos políticos;
c)os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil;
d)a indisaolubilidade da Uniio;
e)a independentin e a harmonia dos Poderes da União.;
I) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
g) as vedaçn. 1 impostas O União. ao' Estados, ao Distrito Federal e ao, Municípios; •
Is) a legalidade, a impem:alidade, a moralidade, e a publicidade, relativa
administração pública direta, Indireta ou fundamonal, de qualquer dos Podera da União;
II zelar pela observancia das princípios constitucionais reladvoin

Atos do Poder Legislativo
LEI . COMPLEMENTAR NO 75, DE 20 DE MAIO DE 2993

Dispõe sobre a organização, as atribuições e
o estatuto do Ministério Público da União.

a),ao sistema tributado, às limitações do poder de tributa 9 repartição do poder

impositiv0 e das receitas tributadas e aos direitos do contribuinte;

b)113 finanças públicas;
c) O atividade económica à política urbana, agrícoa, fundiári a e de reforma alria
vau sistema financeiro nacional;
d) O seguridade social, à educa*, a, cultura e ao desporto, O clencia e i tecnologia
comunicaçao social e ao meio ambiente;
e)a wgurança pública;

DA k
REPÚBLICA
PRE.SIDE„NTE
O
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
TÍTULO!
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- a defesa dos seguintes bens e interesses:
a)o património nacional:"
b)o património público e social;
c)o patrim6do adunai brasileiro;
d)o meio ambiente;

DA DEFINIÇÃO, DOS PRINCÍPIOS E DAS FUNÇÕES
INSTITUCIONAIS

e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades 'sitiam, da
(amília, da criança do adolescente e do idoso;
' de
IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da Unlio, doe
relevância pública e dos meios de coma:caça social aos princípios, garantias, condições,
deveres e vedações previstos na Constituiçao Federal e na lei, relativos 1 comunicação social;

Art. I° O Ministério Público da União, organizado por esta Lei Complementar, d
instituição permanente. essencial A função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime deniocnidco, dos interesses sociais e dos interesses tndividuais
indisponíveis.

V zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da Unillo e doa serviços de
relevancia pública quanto:
•
a) aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos as ações e aos serviços
de mode e it educação;

CAPÍTULO I

Are 2° Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela
Constituição Federal.
Art. 3° O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade
po/icial tendo em vista:

b) aos princípios da legalidade. da inqrsvoxlidade, da moralidade e da publicidade;
VI - exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei.

gr I° Os úrgaos do Ministério'Público da Unido devem zelar pela observancia dos
princípios e competéncias da Institulçao, bem como pelo livre exercício densas funções.

