
Quem Somos? 

Um Programa do MPE-MA criado pela Resolução n. 28 de 03 de junho de 2015, a ser implementado no 
âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão. 

Tem sua existência pautada na vocação comunitária,  ocupando-se especialmente na obtenção de uma
solução mais satisfatória, justa e consciente, onde as partes envolvidas constroem um acordo que será
cumprido sem a imposição de terceiros, como ocorre nas decisões judiciais. 

Não se busca neste meio autocompositivo apenas e tão somente a solução do conflito dos interesses
expostos, mais o reestabelecimento de vínculos anteriores, perdidos na desavença, de modo a estabelecer
uma convivência harmônica no futuro, resgatando a cidadania e implantando a cultura da paz.

Objetivos do Programa 

• Estimular a formação de NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA no Estado do Maranhão,   com
participação de Promotor de Justiça da comarca com atribuição de defesa da cidadania;

• Viabilizar à comunidade, a partir da implantação dos NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA,
atendimento célere, gratuito, eficiente, humanizado, descentralizado e desburocratizado;

• Incentivar  modos de organização da sociedade civil  direcionados para o exercício da cidadania
participativa e a prática do serviço voluntário na comunidade;

• Estimular a formulação de projetos de inclusão social; 

• Gerenciar  planos  de  capacitação  de  mediadores  comunitários,  com  práticas  contínuas  de
supervisão, orientação e apoio, com foco em sua motivação e qualificação;

• Estimular a prática permanente de estudos e pesquisas com vistas à implantação de projetos que
promovam a cultura da paz;

• Conscientizar a comunidade com orientações sobre direitos e deveres dos cidadãos, gestão das
situações de conflitos e prevenção da violência; 

• Exercer outras atribuições compatíveis com a filosofia do Programa.

A coordenação do Programa é composta por membros do Ministério Público

• Vicente  de  Paulo  Silva  Martins -  Coordenador  do  Programa  de  Incentivo  a  Implementação  de
Núcleos de Mediação Comunitária no Âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão; titular
da 12ª Promotoria de Justiça Especializada, 1ª Promotoria Itinerante

• Reinaldo Campos Castro Junior - Coordenador -Adjunto do Programa de Incentivo a Implementação
de   Núcleos de Mediação Comunitária  no Âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão;
titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Raposa.


