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EVENTO: JUSTIÇA RESTAURATIVA E MINISTÉRIO PÚBLICO 

MODALIDADE: EAD      CARGA HORÁRIA TOTAL: 2 h 

PALESTRANTE: Dra. Danielle de Guimarães Germano Arlé 

Promotora de Justiça do MPMG. 

 

UNIDADE (Órgão solicitante/parcerias) 

1. MPMA; 

2. ESMP; 

Local: 

 Transmissão no canal do 

YouTube da ESMP 

Público Alvo 

  Membros e servidores e 

estagiários  do MPMA, e 

público externo, mediante 

inscrição. 

Data: 

14/10/2020 

Das 10 às 12 horas 

 

 

 

 

 
 

EMENTA 

O Ministério Público do Estado do Maranhão manifesta a intencionalidade de oferecer 

aprimoramento institucional a partir da seleção de temáticas estratégicas. Diante disso, 

o presente evento visa sensibilizar o público interno do Ministério Público sobre a 

relevância do papel. A Justiça Restaurativa e as práticas autocompositivas são novas 

rotinas que têm sido estimuladas dentro do Ministério Público e do Judiciário para 

buscar a solução de conflitos, de forma consensual, sem a necessidade de um processo 

judicial, que, via de regra, é uma opção demorada, desgastante e, não raro, mais cara. 

Nesse sentido, surge o Ministério Público Resolutivo, que é a instituição que assume 

uma identidade proativa específica, atuando antes que os fatos se tornem 

irremediavelmente patológicos e conflituosos, utilizando seu poder de articulação e 

mecanismos extrajudiciais para equacioná-los. 
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METODOLOGIA 

  O evento ocorrerá por meio de  transmissão no canal do YouTube da ESMP , que 

poderá ser acessada via dispositivos móveis ou computador, e terá a previsão de 02 

horas de duração, o link para acesso à sala virtual será encaminhado no dia do evento 

para os inscritos. A videoconferência é uma tecnologia que permite a interação dos 

participantes, recriando as condições de um encontro presencial, ao dinamizar a troca 

de conhecimentos e favorecer o debate ao final das exposições temáticas. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

 

- Participação em sala virtual. 

 


