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TATIANA ALVES DE PAULA Mestra 

THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO Doutora 

VALDENY BARROS Mestre 

VANESSA AMORIM Especialista 

*Informações obtidas junto ao Conselho Superior do Ministério Público, ante a regra do art. 2º, VII, “b” da Res. 

07/2004 – CSMP    
 

 

PORTARIA-ESMP - 142019 

Código de validação: 1D4FD8E221 

 

Institui e disciplina o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão – CEPQ e dá outras 

providências. 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, conforme art. 37, §§ 1º, 6º e 12º, da Lei Complementar Estadual nº 13, de 25 de outubro de 1991, e art. 7º, I, II, 

parágrafo único, e art. 37 do Ato Regulamentar nº 03/2019-GPGJ, que trata do Regimento Interno da ESMP, 

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS - nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que dispõe sobre 

direitos e deveres de participantes de pesquisa, 

CONSIDERANDO a Resolução do CNS nº 001/2013, que trata sobre a organização e funcionamento dos Comitês de Ética e 

Pesquisas e sobre o procedimento para submissão e acompanhamento de pesquisa que envolva seres humanos no Brasil, 

CONSIDERANDO que toda pesquisa deve respeitar à dignidade humana e que envolve a conduta ética do pesquisador e o agir 

consciente, livre e consentido do participante, 

R E S O L V E 

Art. 1º. Instituir o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão - ESMP, designado pela 

abreviatura CEPQ. 

Art. 2º. O CEPQ destina-se à apreciação e à manifestação escrita sobre projetos de pesquisa, a serem apresentados pela Escola ou 

em atividades desenvolvidas em sua esfera de atribuições, (art. 37 do Ato Regulamentar nº 03/2019-GPGJ, que trata do Regimento 

Interno da ESMP), que envolvam a participação de pessoas humanas, individuais ou em grupos, em técnicas ou procedimentos de 

pesquisa, tais como questionários, entrevistas, grupo focal, história oral, história de vida ou depoimentos. 

§ 1º. O objetivo da apreciação dos projetos de pesquisa pelo CEPQ consiste em assegurar os direitos e a dignidade dos sujeitos 

participantes da pesquisa, contribuindo para a elevação do padrão ético das pesquisas realizadas pela Escola. 

§ 2º. O parecer do CEPQ deve ser fundamentado exclusivamente em aspectos éticos sobre a prejudicialidade ou não da aplicação 

da técnica ou procedimento de pesquisa em pessoas ou grupos de pessoas. 

§ 3º. Não é permitido ao CEPQ intervir, de qualquer forma, no projeto de pesquisa, competindo-lhe somente analisar os seus 

aspectos éticos, relativos ao impacto em pessoas humanas. 

Art. 3º. Nenhuma pesquisa que envolva pessoas humanas, individualmente ou em grupos, apresentada pela Escola ou na sua esfera 

de responsabilidade, poderá ser aplicada sem manifestação favorável do CEPQ. 

Parágrafo único - Compete ao Diretor da ESMP encaminhar a pesquisa que envolva pessoas ou grupos de pessoas ao CEPQ para 

apreciação. 

Art. 4º. O CEPQ é constituído, mediante designação do Diretor da ESMP, através de portaria, por 3 (três) membros titulares e 2 

(dois) suplentes, podendo ser membros ou servidores efetivos. 

§ 1º. Os integrantes do Comitê devem preencher, obrigatoriamente, todos os seguintes requisitos: 

I. possuir vitaliciedade na carreira, se Promotor de Justiça; 

II. possuir estabilidade, se servidor efetivo; 

III. não responder a processo administrativo disciplinar ou a nenhuma ação penal; 

IV. não estar cumprindo ou ter cumprido alguma penalidade; 

V. integrar o corpo docente permanente da escola; 

VI. possuir, no mínimo, título de mestre; 

VII. ter notória conduta ilibada. 

§ 2º. Os membros do CEPQ não serão remunerados por essa atividade, que será anotada no registro funcional. 

§ 3º. Os membros designados terão mandato de um ano. 

§ 4º. À coordenação do Comitê, atribuída pelo Diretor da Escola dentre seus membros titulares, competirá convocar as reuniões, 

presidí-las e redigir o parecer. 

Art. 5º. Para os fins do artigo anterior, o CEPQ deve receber cópia do projeto de pesquisa, com a justificativa, os objetivos, os 

destinatários, a minuta do termo de consentimento dos participantes e a metodologia da pesquisa, com a descrição das técnicas e 

procedimentos a serem aplicados. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6124417092468119096_sdfootnote1anc
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§ 2º. O encaminhamento dos documentos ao CEPQ deve se dar para o e-mail institucional de seu Coordenador, desta data 

contando-se o prazo máximo de 15 (quinze) dias para o encaminhamento do parecer ao Diretor da Escola. 

§ 3º - O CEPQ poderá solicitar informações adicionais ao pesquisador para esclarecer e fundamentar sua decisão. 

§ 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para a apresentação do parecer não pode ultrapassar, em nenhuma hipótese, 30 

(trinta) dias do termo inicial. 

Art. 6º. O membro do Comitê que estiver envolvido em projeto de pesquisa, a ser apreciado, não poderá manifestar-se, 

convocando-se o suplente. 

Art. 7º. Ao CEPQ cabe garantir a confidencialidade e sigilo do projeto de pesquisa sob sua apreciação. 

Art. 8º. Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor da ESMP. 

Art. 9º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se. 

São Luís, 23 de maio de 2019. 

 

MARCIO THADEU SILVA MARQUES 

Diretor da Escola Superior do Ministério Público 

Matrícula 656306 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 27/05/2019 17:13 (MARCIO THADEU SILVA MARQUES) 

 

 

PORTARIA-ESMP - 152019 

Código de validação: AF3CC171C8 

 

Designa os integrantes do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 

7º, incisos I e II, bem assim seu parágrafo único, todos dispositivos do Ato Regulamentar nº 03/2019-GPGJ, 

CONSIDERANDO a necessidade de designar os integrantes do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior do Ministério 

Público do Maranhão ; 

RESOLVE: 

Art. 1º – O Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão - CEPQ é constituído pelos 

seguintes representantes de seu corpo docente: 

I) Como titulares 

a) LENA CLÁUDIA RIPARDO PAUXIS; 

b) MARCOS VALENTIM PINHEIRO PAIXÃO e 

c) LÚCIA HELENA SARAIVA DE OLIVEIRA. 

II) Como suplentes 

a) ILMA DE PAIVA PEREIRA e 

b) CLAUNÍSIO AMORIM CARVALHO. 

Parágrafo único – O anuênio do mandato dos integrantes do CEPQ inicia-se da data da publicação desta Portaria no Diário 

Eletrônico do Ministério Público. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público. 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

São Luís, 27 de maio de 2019 

 

MARCIO THADEU SILVA MARQUES 

Diretor da Escola Superior do Ministério Público 

Matrícula 656306 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 28/05/2019 07:29 (MARCIO THADEU SILVA MARQUES) 

 

 

PORTARIA-ESMP - 162019 

Código de validação: 900108BB5F 

 

Estabelece as regras para a escolha do representante de classe da turma de 2019 da Especialização GESTÃO E GOVERNANÇA da 

Escola Superior do Ministério Público, para os fins do art. 49 do Ato Regulamentar nº 03/2019-GPGJ. 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 

7º, incisos I e II, bem assim seu parágrafo único, todos dispositivos do Ato Regulamentar nº 03/2019-GPGJ, 


