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Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

“O Ministério Público da União tem por chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente 
da República dentre integrantes da carreira, maiores de 
trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela 
maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para 
mandato de dois anos, permitida a recondução.” (Art. 
128, § 1º da CF/88). 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

“A destituição do Procurador-Geral da República, por 
iniciativa do Presidente da República, deverá ser 
precedida de autorização da maioria absoluta do Senado 
Federal.” (Art. 128, § 2º da CF/88). 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

“Compete privativamente ao Presidente da República 
(...) nomear, após aprovação pelo Senado Federal, (...), o 
Procurador-Geral da República, (...) e outros servidores, 
quando determinado em lei.” (Art. 84, XIV da CF/88).  

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

“Compete privativamente ao Senado Federal (...) aprovar 
previamente, por voto secreto, após arguição pública, a 
escolha de (...) Procurador-Geral da República.” (Art. 52, 
III, e da CF/88). 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

“Compete ao Supremo Tribunal Federal (...) processar e 
julgar, originariamente (...) nas infrações penais comuns, 
(...) Procurador-Geral da República.” (Art. 102, I, b da 
CF/88). 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

“Compete privativamente ao Senado Federal: processar e 
julgar (...) o Procurador-Geral da República (...) nos 
crimes de responsabilidade.” (Art. 52, II da CF/88). 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

Em resumo, o Ministério Público da União tem por chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente 
da República, dentre os integrantes da carreira, com mais 
de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome 
pela maioria absoluta dos integrantes do Senado Federal, 
permitida sua recondução, desde que precedida de novo 
procedimento de indicação do Chefe do Executivo Federal 
e aprovação do Senado Federal.  

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

Note-se que, originalmente, a Constituição Federal de 
1988 “fala” em “a recondução” do Procurador-Geral da 
República sem limitar o número de vezes. Mas talvez 
você já tenha percebido uma divergência, quanto à 
previsão de recondução dos membros do Conselho 
Nacional do Ministério Público, introduzida pela EC 
45/2004. 

 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 O art. 130-A, introduzido pela EC 45/2004 e 
regulamentado pela Lei 11.372/2006, prevê a criação do 
Conselho Nacional do Ministério Público, composto por 14 
membros, cuja nomeação cabe ao Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal, para mandato de 2 anos, 
permitida uma recondução. 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Dentre os 14 membros do CNMP, está o Procurador-Geral 
da República – considerado membro NATO do Conselho 
Nacional do Ministério Público, que inclusive exerce a 
Presidência do CNMP. E como membro do CNMP está 
sujeito às regras de mandato e recondução dos membros 
do CNMP, ou seja, mandato de 2 anos, permitida uma 
recondução. 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Estamos diante de uma divergência entre normas 
constitucionais, que deve ser solucionada utilizando a 
Hermenêutica Jurídica, que é uma disciplina que trata 
justamente das regras de interpretação das normas, no 
nosso caso, normas constitucionais. 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

A técnica adotada neste caso é verificar que existem 
duas normas constitucionais, com mesmo nível 
hierárquico, disciplinando de maneira diversa sobre o 
mesmo tema.  

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

A solução hermenêutica é concluir que a norma mais 
recente, ou seja, aquela introduzida pela EC 45/2004 
acabou por revogar tacitamente a norma mais antiga, ou 
seja, o texto original da Constituição Federal, datado de 
1988. 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

Todavia ainda temos “provas” cobrando estas duas 
regras divergentes de forma literal, A nossa “esperança” 
é que está em tramitação uma PEC Paralela da Reforma 
do Judiciário – a PEC 358/2005 (mais uma PEC 
complementar à EC 45/2004, que ficou conhecida como 
a Emenda da Reforma do Judiciário).  

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

A PEC 358/2005, que já está em fase de discussão e 
votação, pretende modificar, entre outros dispositivos, o 
art. 128, §1º da CF/88, estabelecendo que o PGR deva 
ser escolhido dentre os membros do MPF (hoje ele é 
escolhido dentre os membros da carreira do MPU, 
incluindo os quatro ramos: MPF, MPT, MPM e MPDFT).  

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Outra mudança que a referida PEC pretende estabelecer 
em relação ao Ministério Público é justamente a regra 
sobre a recondução do Procurador-Geral da República: 
deverá continuar com mandato de 2 anos, permitida UMA 
RECONDUÇÃO, e não mais a recondução. 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Mas CUIDADO, que ainda não foi aprovada a PEC 
358/2005. Devemos ficar atentos e esperar a “saída” 
desta nova Emenda. 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Enquanto não é aprovada a mudança constitucional, 
devemos ter atenção dobrada com a possibilidade de 
“questões” que cobrem a literalidade destes dispositivos 
constitucionais divergentes!  

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Como já sabemos, o Procurador-Geral da República terá 
mandato de dois anos, podendo ser destituído, antes do 
fim do mandato, por iniciativa do Presidente da 
República, com a autorização, por voto secreto, da 
maioria absoluta do Senado Federal. 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Importante frisar que a destituição, que depende de 
iniciativa do Presidente da República e aprovação por 
maioria absoluta do Senado Federal, é procedimento 
discricionário, não dependendo de nenhuma condenação 
na esfera criminal, civil ou administrativa. 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

Além da destituição há outras possibilidades de vacância 
do cargo de Procurador-Geral da República, a saber: 
morte; renúncia; perda do cargo por condenação por 
crime de responsabilidade, cabendo ao Senado Federal 
tal atribuição (art. 52, II da CF/88); e perda do cargo 
por condenação criminal pela prática de infração penal 
comum, competência do Supremo Tribunal Federal (art. 
101, I, b da CF/88). 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

O Procurador-Geral da República é, ao mesmo tempo, 
chefe do Ministério Público da União, do Ministério 
Público Federal, do Conselho Nacional do Ministério 
Público e Procurador Geral Eleitoral.  

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

 

E tem, na acumulação das funções, a necessidade de 
designar, entre os membros da carreira, o Procurador 
Federal dos Direitos do Cidadão e Subprocuradores-
Gerais da República que exercerão, por delegação, suas 
funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais.  

 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Art. 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do 
Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da 
República dentre integrantes da carreira, maiores de 
trinta e cinco anos, permitida a recondução precedida de 
nova decisão do Senado Federal. 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Parágrafo único. A exoneração, de ofício, do Procurador-
Geral da República, por iniciativa do Presidente da 
República, deverá ser precedida de autorização da 
maioria absoluta do Senado Federal, em votação secreta. 

 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Art. 45. O Procurador-Geral da República é o Chefe do 
Ministério Público Federal. 

 

Art. 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República 
exercer as funções do Ministério Público junto ao 
Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente 
em todos os processos de sua competência. 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

Art. 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-
Geral da República. 

 

Art. 74. Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer 
as funções do Ministério Público nas causas de 
competência do Tribunal Superior Eleitoral. 

 

 

 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

(CESPE/MPU/2015/Analista) A nomeação e a posse do 
procurador-geral de justiça do Distrito Federal e dos 
territórios e do procurador-geral da justiça militar são de 
responsabilidade do procurador-geral da República. 

 

ERRADA 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

(CESPE/MPU/2015/Analista) O procurador-geral da 
República é a maior autoridade na hierarquia do MPU, e sua 
nomeação, pelo presidente da República, está condicionada 
à aprovação de seu nome pela maioria simples do 
Congresso Nacional. 

ERRADA 



Perfil Constitucional – Procurador-Geral da Rpública 

 

(CESPE/MPU/2015/Analista) Caso o procurador-geral da 
República cometa homicídio qualificado, ele deverá ser 
processado e julgado por esse crime perante o Senado 
Federal. 

 

ERRADA 


