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Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da 
República, como Chefe do Ministério Público da União: 

IV - nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da 
República, ao Procurador-Geral do Trabalho, ao 
Procurador-Geral da Justiça Militar, bem como dar posse 
ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios; 
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Art. 156. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado 
pelo Presidente da República dentre integrantes de lista 
tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e 
Promotores de Justiça, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução, precedida de nova lista 
tríplice. 
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 § 1º Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério 
Público do Distrito Federal com mais de cinco anos de 
exercício nas funções da carreira e que não tenham 
sofrido, nos últimos quatro anos, qualquer condenação 
definitiva ou não estejam respondendo a processo penal 
ou administrativo. 
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§ 2º O Procurador-Geral poderá ser destituído, antes do 
término do mandato, por deliberação da maioria 
absoluta do Senado Federal, mediante representação do 
Presidente da República. 
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Art. 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o Chefe do 
Ministério Público do Trabalho. 
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Art. 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado 
pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes 
da instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade e 
de cinco anos na carreira, integrante de lista tríplice 
escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e 
secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato 
de dois anos, permitida uma recondução, observado o 
mesmo processo. (...) 
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 (...) Caso não haja número suficiente de candidatos com 
mais de cinco anos na carreira, poderá concorrer à lista 
tríplice quem contar mais de dois anos na carreira. 
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Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral do 
Trabalho, antes do término do mandato, será proposta ao 
Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, 
mediante deliberação obtida com base em voto secreto 
de dois terços de seus integrantes. 
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Art. 120. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o Chefe 
do Ministério Público Militar. 
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Art. 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será 
nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre 
integrantes da Instituição, com mais de trinta e cinco 
anos de idade e de cinco anos na carreira, escolhidos em 
lista tríplice mediante voto plurinominal, facultativo e 
secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato 
de dois anos, permitida uma recondução, observado o 
mesmo processo. (...) 
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(...) Caso não haja número suficiente de candidatos com 
mais de cinco anos na carreira, poderá concorrer à lista 
tríplice quem contar mais de dois anos na carreira. 
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Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral da 
Justiça Militar, antes do término do mandato, será 
proposta pelo Conselho Superior ao Procurador-Geral da 
República, mediante deliberação obtida com base em 
voto secreto de dois terços de seus integrantes. 
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MPU 

MPF PGR 

Investidura: Escolha pelo Presidnete da 
República, com aprovação do Senado Federal. 

Destituição:  Indicação pelo Presidente,  e 
aprovação do Senado Federal. 

MPT PGT 

Investidura: Nomeação pelo PGR, dente 
integrante do MPT. 

Destituição: proposta ao PGR, pelo Conselho 
Superior do MPT. 

MPM PGJM 

Investura: Nomeação pelo PGR, dentre 
integrantes do MPM. 

Destituição: proposta ao PGR, pelo Conselho 
Superior do MPM 

MPDFT PGJ 

Investidura: Nomeado pelo Presidente da 
República, dentre integrantes da carreira. Posse  
é dada pelo PGR. 

Destituição;  Indicação do Presidente  da 
República, aprovação do Senado  Federal. 


