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LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 
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Matrícula 651919 

 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento ETC-GPGJ, 

Número do Documento 352019 e Código de Validação 466A493243. 

 

 

Colégio de Procuradores de Justiça 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 81/2019 – CPMP 

 

Altera a Resolução nº 28, de 3 de junho de 2015, do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, que instituiu o Programa de 

Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão. 

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições legais, em especial o disposto no artigo 11, IV, in fine, da Lei Complementar nº 13/91, 

CONSIDERANDO que o Estado brasileiro adotou em sua Carta Magna a solução pacífica dos conflitos como um dos princípios 

regentes das relações entre os povos, sendo objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária; 

CONSIDERANDO que a instituição de Núcleos de Mediação Comunitária, como forma ideal de alcançar a composição de 

conflitos, constitui vetor de prevenção de litígios e instrumento de inclusão social e valorização do ser humano; 

CONSIDERANDO as orientações do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério 

Público e da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, no que se refere ao Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária; 

CONSIDERANDO que a mediação comunitária é um serviço de caráter voluntário, prestado à comunidade na forma da Lei nº 

9.608, de 18 de fevereiro de 1998; 

CONSIDERANDO a natural vocação do Ministério Público de protagonista na busca de mecanismos extrajudiciais de solução de 

conflitos; 

CONSIDERANDO a experiência adquirida pela instituição a partir da execução do Programa de Incentivo à Implementação de 

Núcleos de Mediação Comunitária instituído por meio da Resolução nº 28/2015, do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça; 

CONSIDERANDO as atividades de fomento aos métodos autocompositivos de resolução de conflitos desenvolvidas pelo 

Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio do Núcleo de Incentivo à Autocomposição (NUPA Timbira). 

RESOLVE: 

Art. 1º A Resolução nº 28/2015-CPMP/MA, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2º ……………………………………......................................….  

I – estimular a formação de Núcleos de Mediação Comunitária no Estado do Maranhão, com a participação de Promotor de Justiça 

da comarca designado pelo Procurador-Geral de Justiça;” 

“Art. 4° O Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária estará a cargo da Comissão Gestora do 

Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (NUPA Timbira), cabendo seu gerenciamento e execução ao coordenador e ao 

coordenador adjunto. 

Parágrafo único – os Núcleos de Mediação Comunitária serão Núcleos Especializados de Autocomposição e observarão as 

diretrizes expedidas pelo Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (NUPA Timbira). 

“Art. 5° ……………................................……………………………... 

I – gerir o programa no âmbito do Estado do Maranhão, com o auxílio da Coordenador Adjunto, representando o Ministério 

Público do Estado nas questões que envolvam gestão de mediação comunitária; 

VIII – promover processo permanente de formação dos mediadores comunitários; 

XIII – presidir as reuniões da Comissão Gestora; 

Parágrafo único – As decisões relativas às atribuições definidas nos incisos II, III, IV, XVII, XVIII e XIX o coordenador as tomará 

somente após ouvida a Coordenador Adjunto.” 

“Art. ° ………………………………………………............................... 

II – participar de reuniões da Comissão Gestora e manifestar-se nas deliberações pertinentes, em questões institucionais, 

regulamentares e administrativas;” 
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“Art. 8º Nos Municípios em que instalados, os Núcleos de Mediação Comunitária funcionarão sob a responsabilidade e supervisão 

direta dos Promotores de Justiça das comarcas designados pelo Procurador-Geral de Justiça.” 

“Art. 9º O procedimento de mediação comunitária será realizado na forma prevista no regulamento respectivo, constante do anexo 

I.” 

“Art. 10. Os mediadores serão selecionados preferencialmente dentre pessoas da comunidade onde instalado o Núcleo de Mediação 

Comunitária e que satisfaçam os seguintes requisitos: 

I – idade mínima de 18 anos; 

Parágrafo Único – Os mediadores comunitários ficam sujeitos ao Código de Ética do Mediador Comunitário, constante do anexo 

II.” 

“Art. 12. Cada Núcleo de Mediação Comunitária contará com um administrador, escolhido pelo coordenador dentre os mediadores 

comunitários, preferentemente detentor de escolaridade de nível médio ou superior.” 

“Art. 13. …………………………………….................................……. 

II – participar das reuniões com os mediadores promovidas pela coordenação do NUPA Timbira ou pelo Promotor de Justiça 

supervisor do Núcleo; 

IV – encaminhar ao NUPA Timbira o boletim estatístico mensal relativo aos atendimentos realizados, devidamente visado pelo 

Promotor de Justiça supervisor do Núcleo de Mediação Comunitária; 

VIII – comunicar ao Promotor de Justiça supervisor do Núcleo as ocorrências de eventuais condutas violadoras do Código de Ética 

do Mediador Comunitário por parte de agentes vinculados ao programa;” 

Art. 2º. A alínea “b” do Art. 9º, do Anexo I, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“b) contatar a parte reclamada por telefone ou aplicativo de mensagem de texto (WhatsApp) ou e-mail ou, em último caso, carta 

convite, para que a mesma compareça ao Núcleo de Mediação Comunitária em dia e hora marcados.” 

Art. 3º. O inciso VII, do Art. 4º, do Anexo II, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º…………………………………………….............................… 

VII - recusar mediar conflitos em que não se ache apto ou competente devido a posicionamentos morais, circunstâncias pessoais ou 

qualquer outra razão que possa comprometer o bom desenvolvimento do processo;” 

Art. 4º. O Art. 5º, do Anexo II, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º Para exercer sua função, deve o mediador comunitário estar capacitado e inscrito junto à coordenação do Programa de 

Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária.” 

Art. 5º. O inciso IV, do Art. 10, do Anexo II, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 10……………………………………………................................. 

IV – respeitar o presente Código de Ética do Mediador Comunitário, comunicando qualquer violação às suas normas;” 

Art. 6º. O § 2º, do Art. 11, do Anexo II, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 11………………………………………...............................…….. 

§2° O dever de confidencialidade só cessa nas circunstâncias previstas em lei ou quando seja absolutamente necessário para a 

defesa da dignidade, direitos e interesses legítimos do próprio mediador comunitário, mediante parecer da coordenação do 

Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária.” 

Art. 7º. Os incisos III, VI, XVIII, do Art. 12, do Anexo II, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 12………………………………………… 

III – realizar mediação em casos para os quais não se encontre apto ou não possua as qualificações necessárias para satisfazer as 

expectativas dos mediados; 

VI – utilizar para fins estranhos às atividades de mediador comunitário, os equipamentos, meios de comunicação e as instalações 

colocados à sua disposição pela coordenação do Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária; 

XVIII – ofender física ou moralmente colegas mediadores comunitários, mediados, administrador de núcleo e membros da 

coordenação do Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária;” 

Art. 8º. O caput do Art. 14, do Anexo II, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 14. As infrações éticas serão apuradas, apreciadas e julgadas, pela coordenação do Programa de Incentivo à Implementação 

de Núcleos de Mediação Comunitária, que avaliará a gravidade da infração cometida, aplicando as sanções cabíveis.” 

Art. 9º. O Art. 15, do Anexo II, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 15. O administrador do Núcleo, sempre que tiver conhecimento de transgressões das normas deste Código, deverá levar o 

caso à coordenação do Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária, para que sejam tomadas as 

providências cabíveis, sob pena de omissão ou de incorrer, por analogia, nas penalidades contidas no artigo 13.” 

Art. 10. O Art. 17, do Anexo II, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 17. Cabe à administração e à coordenação do Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária, 

informar, esclarecer e orientar os mediadores comunitários quanto aos princípios e normas contidas neste Código.” 

Art. 11. O Art. 19, do Anexo II, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 19. As dúvidas, lacunas ou casos omissos decorrentes da aplicação deste Código serão resolvidos pela coordenação do 

Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária.” 

Art. 12. O Art. 20, do Anexo II, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 20. A divulgação das atividades, a padronização de formulários, documentos e o horário de funcionamento dos Núcleos serão 

estabelecidos pela coordenação do Programa de Incentivo à Implementação de Núcleos de Mediação Comunitária.” 

Art. 13. Revogam-se os incisos XV, XVII, XVIII e XIX do art. 5º, os §§ 1º e 2º do art. 8º e os artigos 14, 15 e 16. 

Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público – DEMP/MA. 

São Luís, 29 de agosto de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça 

 

 

Assessoria do Procurador-Geral de Justiça 
 

PORTARIA Nº 72/2019* 

 

A Promotora de Justiça Geraulides Mendonça Castro, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, nos termos da Portaria 

GAB/PGJ nº 12184/2018, com fulcro na Resolução nº 181, de 07 de agosto de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e 

no Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP e no art. 7º da Resolução CNMP nº 174/2017, 

RESOLVE: 

Converter, tendo em vista a necessidade de continuidade das investigações, com espeque no art. 7º, da Resolução CNMP nº 

174/2017 e no art. 3º da Resolução CNMP nº 181/2017, combinado com o art. 4º, § 4º do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014 

– GPGJ/CGMP, a Notícia de Fato nº 038983-500/2018 em Procedimento Investigatório Criminal – PIC, autuado com o fim de 

apurar ausência de prestação de contas dos valores arrecadados pela utilização do “Parque Protásio José Marinho” para a 

realização de vaquejadas no Município de Sítio Novo do Maranhão, de responsabilidade de João Carvalho dos Reis. 

Adotem-se as seguintes providências: 

I. REGISTRE-SE em livro próprio e no SIMP; 

II. AUTUE-SE esta, encartando-a no frontispício do procedimento, remetendo cópia para publicação no Diário Eletrônico do 

Ministério Público do Estado do Maranhão, à Coordenação de Documentação e Biblioteca desta Procuradoria-Geral de Justiça; 

III. OBEDEÇA-SE, para a conclusão deste Procedimento Investigatório Criminal, o prazo de 90 (noventa) dias, consoante 

estabelecido no art. 13 da Resolução CNMP nº 181/2017, fazendo-me concluso antes de seu advento. 

IV. JUNTE-SE aos presentes autos a Portaria GAB/PGJ nº 12184/2018;  

Cumpra-se. 

São Luís/MA, 19 de setembro de 2019. 

 

GERAULIDES MENDONÇA CASTRO 

Promotora de justiça/Assessora do Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Diretoria Geral 
 

EXTRATOS 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO  

 

PROCESSO N° 11589-2019. OBJETO: estabelecer vínculo interinstitucional entre a Procuradoria Geral de Justiça e a 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO LUÍS-APAE, mantenedora da Faculdade SANTA 

TEREZINHA – CEST, visando proporcionar aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de ensino superior desta 

Fculdade a oportunidade de realização de estágio OBRIGATÓRIO no Ministério Público do Maranhão. PRAZO DE VIGÊNCIA: 

05 (cinco) anos. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nºs. 8.666/93, 9.394/1996 e 11.788/08.  

São Luís, 19 de  setembro de 2019.  

 

EMMANUEL JOSÉ PERES NETTO GUTERRES SOARES 

Diretor-Geral 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO 

 

PROCESSO N° 9794-2019. OBJETO: estabelecer vínculo interinstitucional entre a Procuradoria Geral de Justiça e a 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA, visando proporcionar aos estudantes regularmente matriculados nos 


