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DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETODESCRIÇÃO GERAL DO PROJETODESCRIÇÃO GERAL DO PROJETODESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO    

Nome do Projeto: Nome do Projeto: Nome do Projeto: Nome do Projeto:  

AN1 - Incentivo da Autocomposição de Conflitos e Valorização da Atuação Extrajudicial    

Comissões envolvidas: Comissões envolvidas: Comissões envolvidas: Comissões envolvidas:  

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais – CDDF e Comissão de Planejamento Estratégico – CPE    

Coordenador: Coordenador: Coordenador: Coordenador:  

Promotor de Justiça Luciano Luz Badini Martins (membro colaborador da CDDF, representante no CNMP na Estratégia Nacional de Não Judicialização – ENAJUD, 
Portaria Interinstitucional nº 1.186/14 e Portaria PRESI-CNMP nº 144/2015)    

Comitê Gestor: Comitê Gestor: Comitê Gestor: Comitê Gestor:  

Indicados em resposta ao Ofício-Circular CDDF nº 20/2015 e responsáveis voluntários pelas ações    

Fundamentação estratégica (PE 2011Fundamentação estratégica (PE 2011Fundamentação estratégica (PE 2011Fundamentação estratégica (PE 2011----2017):2017):2017):2017):    

Retorno para a sociedadeRetorno para a sociedadeRetorno para a sociedadeRetorno para a sociedade: Defesa dos direitos fundamentais (acesso à justiça, razoável duração do processo), transformação social     
Resultados InstitucionaisResultados InstitucionaisResultados InstitucionaisResultados Institucionais: Ação Nacional 1 - Contribuir para o aperfeiçoamento do regime democrático;     
Dimensão estratégicaDimensão estratégicaDimensão estratégicaDimensão estratégica: Processos - Eficiência da atuação institucional;     
Objetivos estratégicosObjetivos estratégicosObjetivos estratégicosObjetivos estratégicos: Ampliar a atuação extrajudicial como forma de pacificação de conflitos; e Atuar de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva, respeitando 
as competências constitucionais.    

Data de aprovação:Data de aprovação:Data de aprovação:Data de aprovação: 17/12/2015     Ponto de conPonto de conPonto de conPonto de controle: trole: trole: trole: 17/12/2016    N. processo: N. processo: N. processo: N. processo:  

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

Objetivo GeralObjetivo GeralObjetivo GeralObjetivo Geral    

Incentivar a autocomposição e valorizar a atuação extrajudicial em todas as áreas de atuação do Ministério Público, inclusive penal, como forma de pacificação dos 
conflitos e de aprimoramento da eficiência, eficácia e efetividade da instituição. 

Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos    

I. Implementar a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, conforme Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014; 

II. Promover a valorização da atuação extrajudicial. 



 

 

DESCRDESCRDESCRDESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETOIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETOIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETOIÇÃO SUMÁRIA DAS ETAPAS DO PROJETO        

AtividadeAtividadeAtividadeAtividade    Início Início Início Início     FimFimFimFim    IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores    MetaMetaMetaMeta        ResponsávelResponsávelResponsávelResponsável    

I. I. I. I. Implementar a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, conforme Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014Implementar a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, conforme Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014Implementar a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, conforme Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014Implementar a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, conforme Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014 

1. Desenvolver, de forma integrada, a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição 
no âmbito da respectiva unidade, por meio da elaboração de um projeto de 
implementação (art. 7º, inciso I) 

07/01/16 17/12/16 Projeto apresentado 1 Indicados Ofício-
circular nº20/2015 

2. Criar e implementar Núcleos Permanentes de Incentivo à Autocomposição (NUPA), 
com monitoramento e/ou avaliação das atividades realizadas (art. 7º, incisos II e VII e 
parágrafo único), com a participação dos CAOs e equipe multidisciplinar 

01/02/16 17/12/16 NUPA criado 
Relatório de 
monitoramento e/ou 
avaliação enviado 

1 
1 

Indicados Ofício-
circular nº20/2015 

3. Promover eventos de sensibilização, capacitação, treinamento e atualização sobre os 
mecanismos autocompositivos de tratamento adequado dos conflitos, controvérsias e 
problemas, com a criação e manutenção de banco de membros e servidores 
certificados (art. 7º, incisos III e VI) 

 1/02/16 17/12/16 Eventos realizados 
Membros certificados 
Servidores certificados 
Banco criado e 
atualizado  

1 
20 
20 
1 

Indicados Ofício-
circular nº20/2015 
Augusto Grieco 
Santanna Meirinho 

4. Incluir os métodos autocompositivos no conteúdo dos concursos de ingresso na 
carreira do Ministério Público e de servidores, bem como nos respectivos curso de 
formação, podendo ser realizadas parcerias com as escolas e centros de estudos e 
aperfeiçoamento funcional (art. 7º, incisos IV e V). 

01/02/16 17/12/16 Editais de concurso com 
conteúdo incluído 
Curso de formação 
realizado com conteúdo 
incluído 

1, se 
houver  
1, se 
houver  

Indicados Ofício-
circular nº20/2015 
Augusto Grieco 
Santanna Meirinho 

5. Realizar, em parceria com o CNMP, a “Semana Nacional da Negociação e Mediação” 
(SMN) (art. 2º, inciso IV, art. 6º, inciso II, e Capítulo III, Seção II), estimulando o 
envolvimento da advocacia pública, respeitadas as peculiaridades de cada ramo e 
unidade 
Sugestão 1: fazer projeto-piloto na área de família  
Sugestão 2: promover anteriormente eventos de sensibilização e posteriormente 
audiência pública para validação dos acordos celebrados 

01/02/16 17/12/16 SMN realizada 1 Valter Shuenquener    e 
Indicados Ofício-
circular nº20/2015 

6. Formalizar convênios e parcerias (art. 7º, inciso IV), com instituições de estudo e 
pesquisa, entidades da sociedade civil e órgãos públicos de execução de políticas 
públicas e de controle e supervisão, com a finalidade de realizar encontros com 
enfoque na interdisciplinaridade e desenvolver ações preventivas e resolutivas na 
garantia dos direitos fundamentais 

01/02/16 17/12/16 Acordos/ convênios 
formalizados 
Reuniões/encontros 
realizados 

1 
 
1 

Indicados Ofício-
circular nº20/2015, 
Waldir Macieira,  
Priscila Matzenbacher 

 

 

 



 

 

IIIIIIII. Promover a valorização da atuação extrajudicialPromover a valorização da atuação extrajudicialPromover a valorização da atuação extrajudicialPromover a valorização da atuação extrajudicial 

1. Identificar as normas existentes sobre os instrumentos extrajudiciais, com vistas à 
sua uniformização nos MPs  

07/01/16 30/06/16 Minuta de resolução 
elaborada e apresentada 

1 Rodrigo Schoeller, 
Priscila 
Matzenbacher, 
Andrea Nice 

2. Acompanhar as proposições de resolução sobre compromisso de ajustamento de 
conduta (Processo CNMP nº 0.00.000.000659/2014-70, Relator Sérgio Ricardo de 
Souza) e recomendações (Processo CNMP nº 0.00.000.000660/2014-02, Relator Fábio 
George Cruz da Nóbrega); 

07/01/16 30/06/16 Acompanhamento das 
proposições 

1 Luciano Badini, 
(Alexandre Gavronski) 

3. Elaborar minuta de alteração da Resolução nº 2, de 21 de novembro de 2005 – 
Dispõe sobre os critérios objetivos e o voto aberto e fundamentado nas promoções e 
remoções por merecimento de membros dos Ministérios Públicos da União e dos 
Estados, com vistas a valorizar a atuação extrajudicial proativa com foco nos resultados 
institucionais e sociais, inclusive gerencial (desenvolvimento de projetos e pesquisas); 

07/01/16 30/06/16 Minuta de resolução 
elaborada e apresentada 

1 Priscila 
Matzenbacher, Bianca 
Moraes 
Maria Bernadete 
MPPE (Rodrigo 
Schoeller) 

4. Elaborar minuta de alteração da Resolução nº 43, de 16 de junho de 2009, que 
institui a obrigatoriedade de realização periódica de inspeções e correições no âmbito 
do Ministério Público da União e dos Estados, com vistas a valorizar a atuação 
extrajudicial, inclusive gerencial (desenvolvimento de projetos e pesquisas) 
Sugestão: envolver e incentivar a participação da Corregedoria Nacional e das 
Corregedorias locais  

07/01/16 30/06/16 Minuta de resolução 
elaborada e apresentada 

1 Jefferson  Dias, 
Nívia Mônica 

5. Elaborar minuta de alteração da Resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, que 
dispõe sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos 
Estados, com vistas a aprimorar a realização das audiências públicas 

07/01/16 30/06/16 Minuta de resolução 
elaborada e apresentada 

1 Jefferson  Dias, 
Andrea Nice, Edilson 
Vitorelli  
Maxwell MPPE 

6. Elaborar minuta de Recomendação ou de Resolução sobre Política Nacional de 
Valorização da Atuação Resolutiva, incluindo metodologia de monitoramento e 
avaliação, quantitativa (alinhada com “MPF em números” e “MP um retrato”) e 
qualitativa (5 resultados mais importantes do ano), consolidadas em um relatório 
anual, e considerando os itens 1 a 5. 

07/01/16 30/11/16 Minuta de resolução/ 
recomendação elaborada 
e apresentada 

1 Alexandre Gavronski, 
Sandoval Alves, 
Jefferson Dias 
(Rodrigo Schoeller) 

7. Elaborar proposta de banco de dados sobre boas práticas resolutivas replicáveis 1º/07/16 17/12/16 Proposta de banco de 
dados elaborada e 
apresentada 

1 Edilson Vitorelli 

8. Desenvolver proposta planejamento e gestão da Ação Nacional, de forma integrada 
e sistêmica 

07/01/16 17/12/16 Proposta de gestão 
elaborada e apresentada 

1 Rodrigo Schoeller, 
Sandoval Alves 

 


