
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

D E C L A R A Ç Ã O

Eu  ________________________________________________,

carteira  de  identidade  nº  _______________,CPF:  __________________

DECLARO,  sob as penas da Lei,  para fins de designação ou nomeação para

exercício  de  Função  de  Confiança/  Cargo  em Comissão,  que  não  incido  em

qualquer das hipóteses de vedação previstas em lei ou no artigo 1° da Resolução

n°  177/20171 do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  alterada  pela

Resolução nº 190, de 19 de junho de 2018. 

Declaro  ainda  que,  me  comprometo  a  informar  qualquer

alteração que  me faça  incidir  nas  hipóteses  previstas  na  referida  Resolução2,

(Redação alterada pela Resolução nº 190, de 19 de junho de 2018).

Por ser verdade, assino a presente Declaração.

São Luís, _______ de _______________ de 2018.

_______________________________________

1 Art. 1º Para compor o quadro dos serviços auxiliares do Ministério Público brasileiro, fica proibida a
designação  para  função  de  confiança  ou  a  nomeação  para  cargo  em comissão,  incluídos  os  de
natureza  especial,  de  pessoa  que  tenha  sido  condenada  em decisão  com trânsito  em julgado  ou
proferida por órgão jurisdicional colegiado, nos seguintes casos: (Vide verso)

2 Art. 5º O nomeado para cargo em comissão, antes da posse, ou o designado para função de confiança 
ou substituição, antes de entrar em exercício, declarará por escrito, sob as penas da lei, não incidir em
qualquer das hipóteses de vedação previstas em lei ou nesta Resolução. (Redação alterada pela 
Resolução nº 190, de 19 de junho de 2018) 

“2018 – 30 anos da Constituição Cidadã: O Ministério Público na construção da democracia”



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RESOLUÇÃO Nº 177, DE 5 DE JULHO DE 2017.

Art. 1º Para compor o quadro dos serviços auxiliares do Ministério Público brasileiro,

fica proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em

comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha sido condenada em

decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nos

seguintes casos: 

 I – atos de improbidade administrativa; II – crimes: a) contra a administração pública;

b) contra a incolumidade pública; c) contra a fé pública; d) contra o patrimônio; e) de

abuso de autoridade,  nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à

inabilitação para o exercício de função pública; f) de tráfico de entorpecentes e drogas

afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; g) contra a vida e a dignidade sexual;

h) praticados por organização ou associação criminosa;  i)  de redução de pessoa à

condição análoga à de escravo; j) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa

de liberdade; k) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

Art. 2º Na mesma proibição do art. 1º incidem aqueles que tenham: I – praticado atos

causadores  da  perda  do  cargo  ou  emprego  público,  reconhecidos  por  decisão

transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; II – sido excluídos do

exercício da profissão, por decisão definitiva sancionatória judicial ou administrativa

do órgão profissional competente,  salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso

pelo  Poder  Judiciário;  III  –  tido  suas  contas  relativas  ao  exercício  de  cargos  ou

funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de

improbidade administrativa,  por decisão irrecorrível do órgão competente,  salvo se

esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. 
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