
Ação Nacional pelo Incentivo da 

Autocomposição de Conflitos e pela 

Valorização da Atuação Extrajudicial 

 

A Ação foi realizada pelo CNMP, por meio das Comissões de Defesa dos Direitos 

Fundamentais (CDDF) e de Planejamento Estratégico (CPE), no dia 7 de dezembro de 

2015, no Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília/DF, 

tendo como objetivo ampliar o acesso à justiça e promover a defesa célere e eficiente 

dos direitos fundamentais, buscando desenvolvimento coletivo de projeto para a 

concretização do Mapa Estratégico do Ministério Público. 

O Brasil possuía, à época, 71,2 milhões de processos judicializados pendentes, com 

taxa de congestionamento de 71,4%, no ano de 2014, conforme apresentado na última 

edição do Relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

A crescente tendência da litigiosidade, o elevado número de demandas, e a demora 

na sua resolução, dificultam a efetivação dos direitos em prazo razoável e de forma 

satisfatória. Nesse contexto, é necessário que o Ministério Público brasileiro estimule 

e valorize os meios alternativos de solução de conflitos, como a negociação e a 

mediação, fazendo uso, inclusive, dos instrumentos legais já colocados à sua 

disposição. Para tanto, é importante construir, também, amparo normativo no CNMP 

e nos mais diversos ramos do Ministério Público brasileiro a fim de estimular a 

resolutividade. 

Como desdobramentos dessa Ação Nacional, foram propostas diversas alterações em 

normativos do CNMP, como as seguintes: 

Minuta de resolução sobre Política da Atuação Resolutiva do MP 

Resolução n. 02/2005, que dispõe sobre promoções e remoções: versão atual e minuta de 

alteração 

Resolução n. 82/2012, que dispõe sobre audiências públicas: versão atual e minuta de 

alteração 

Resolução n. 149/2016, que dispõe sobre correições e inspeções: versão atual e minuta de 

alteração 

 

Uma das ações propostas no evento, veio a materializar-se na forma da Resolução 

CNMP n° 159, de 14 de fevereiro de 2017, altera a Resolução n.º 82, de 29 de fevereiro 

de 2012, que dispõe sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da 

União e dos Estados. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Pol%C3%ADtica_Resolutiva_Vers%C3%A3o_final__para_divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/res._02-2005_vigente_-_promocao_e_merecimento.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/minuta_altera%C3%A7%C3%A3o_res._02-2005_-_promocao_e_merecimento.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/minuta_altera%C3%A7%C3%A3o_res._02-2005_-_promocao_e_merecimento.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/res._82-2012_vigente_-_audiencias_publicas.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/minuta_altera%C3%A7%C3%A3o_res._82-2012_-_audiencias_publicas.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/minuta_altera%C3%A7%C3%A3o_res._82-2012_-_audiencias_publicas.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/res._149-2016_vigente_-_correi%C3%A7%C3%B5es_e_inspe%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/minuta_altera%C3%A7%C3%A3o_res._149-2016_correi%C3%A7%C3%B5es_e_inspe%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/minuta_altera%C3%A7%C3%A3o_res._149-2016_correi%C3%A7%C3%B5es_e_inspe%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4797/&highlight=WyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNTksInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTU5Il0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4797/&highlight=WyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwxNTksInJlc29sdVx1MDBlN1x1MDBlM28gMTU5Il0=


A seguir, notícias relacionadas à iniciativa, a programação do evento, e o Plano de Ação 

elaborado pelo Comitê Gestor da Ação Nacional "Incentivo da Autocomposição de 

Conflitos e Valorização da Atuação Extrajudicial.  

 

Veja mais detalhes em: 

2/12/2015 - CNMP promove evento pela autocomposição de conflitos e atuação extrajudicial 

7/12/2015 - CNMP discute mediação de conflitos e eficiência na atuação extrajudicial 

2/6/2016 - CDDF recebe contribuições para a Política de Atuação Resolutiva do MP 

23/6/2016 - Prazo para envio de contribuições para a Política de Atuação Resolutiva do MP 

é prorrogado 

19/9/2016 - CDDF realiza reunião para desenvolvimento da Política de Atuação Resolutiva 

do MP 

3/10/2016 - CDDF recebe neste mês sugestões às minutas de resolução que incentivam a 

atuação resolutiva do MP 

14/12/2016 - Apresentada proposta de resolução sobre a Política Nacional de Fomento à 

Atuação Resolutiva do MP 

 

Veja fotos do evento. 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/8667-cnmp-promove-evento-pela-autocomposicao-de-conflitos-e-atuacao-extrajudicial?highlight=WyJhdXRvY29tcG9zaVx1MDBlN1x1MDBlM28iXQ==
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/8729-cnmp-discute-mediacao-de-conflitos-e-eficiencia-na-atuacao-extrajudicial?highlight=WyJhY2FvIG5hY2lvbmFsIl0=
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9401-cddf-recebe-contribuicoes-para-a-politica-de-atuacao-resolutiva-do-mp
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9476-prazo-para-envio-de-contribuicoes-para-a-politica-de-atuacao-resolutiva-do-mp-e-prorrogado?highlight=WyJhdXRvY29tcG9zaVx1MDBlN1x1MDBlM28iXQ==
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9476-prazo-para-envio-de-contribuicoes-para-a-politica-de-atuacao-resolutiva-do-mp-e-prorrogado?highlight=WyJhdXRvY29tcG9zaVx1MDBlN1x1MDBlM28iXQ==
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9684-cddf-realiza-reuniao-para-desenvolvimento-da-politica-de-atuacao-resolutiva-do-mp?highlight=WyJhdXRvY29tcG9zaVx1MDBlN1x1MDBlM28iXQ==
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9684-cddf-realiza-reuniao-para-desenvolvimento-da-politica-de-atuacao-resolutiva-do-mp?highlight=WyJhdXRvY29tcG9zaVx1MDBlN1x1MDBlM28iXQ==
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9741-cddf-recebe-sugestoes-as-minutas-de-resolucao-que-incentivam-a-atuacao-resolutiva-do-mp?highlight=WyJhdXRvY29tcG9zaVx1MDBlN1x1MDBlM28iXQ==
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9741-cddf-recebe-sugestoes-as-minutas-de-resolucao-que-incentivam-a-atuacao-resolutiva-do-mp?highlight=WyJhdXRvY29tcG9zaVx1MDBlN1x1MDBlM28iXQ==
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9968-apresentada-proposta-de-resolucao-sobre-a-politica-nacional-de-fomento-a-atuacao-resolutiva-do-mp?highlight=WyJhdXRvY29tcG9zaVx1MDBlN1x1MDBlM28iXQ==
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9968-apresentada-proposta-de-resolucao-sobre-a-politica-nacional-de-fomento-a-atuacao-resolutiva-do-mp?highlight=WyJhdXRvY29tcG9zaVx1MDBlN1x1MDBlM28iXQ==
https://www.flickr.com/photos/conselhodomp/albums


 
AÇÃO NACIONAL PELO INCENTIVO DA AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS E  

PELA VALORIZAÇÃO DA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

Brasília (DF), 7 de dezembro de 2015 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

09:45 – Credenciamento 

 

10:00 -  Abertura: o Mapa Estratégico Nacional e a metodologia da Ação Nacional  

Fábio George Cruz da Nóbrega (Conselheiro Nacional Presidente da Comissão de Defesa dos 

Direitos Fundamentais) 

 

10:10 - Mesa Redonda: A Autocomposição de Conflitos e a Defesa Célere e Eficiente dos Direitos 

Fundamentais 

Danielle de Guimarães Germano (MPE/MG) – Coordenadora da Mesa 

Paulo Valério Dal Pai Moraes (MPE/RS) 

Edilson Vitorelli Diniz Lima (MPF/SP)  

Augusto Grieco Sant’anna Meirinho (MPT/SP) 

 

11:00 - Palestra Especial: A Autocomposição, o Direito no século XXI e o Ministério Público resolutivo: 

desafios e soluções institucionais  

Alexandre Amaral Gavronski (MPF/RS) 
 

12:00 – Perguntas 

 

12:30 - Intervalo para Almoço 

 

14:00 - Mesa Redonda: A Atuação Extrajudicial e a Defesa Célere e Eficiente dos Direitos 

Fundamentais 

Luciano Luz Badini Martins (MPE/MG) - Coordenador da Mesa 

Eduardo Ferreira Valério (MPE/SP) 

Jefferson Aparecido Dias (MPF/SP) 

Bianca Mota de Moraes (MPE/RJ) 

Priscila Matzenbacher Tibes Machado (MPE/RO) 

Aureo Marcus Makiyama Lopes (MPF/SP) 

Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha (MPT/PB)  

Valter Shuenquener de Araújo (Conselheiro Nacional do Ministério Público) 

 

15:30 – Apresentação do Acordo de Resultados e assinatura 

 

16:00 – Debate: medidas administrativas, reformas normativas e ações que incentivem as práticas 

autocompositivas e a atuação extrajudicial no âmbito do Ministério Público 

Moderadores: Fábio George Cruz da Nóbrega e Valter Shuenquener de Araújo  

(Conselheiros Nacionais do Ministério Público) 

 

17:30 – Encerramento 



Produto Descrição Atividades Responsável Data

Elaborar minuta de ofício-circular/pesquisa 

e lista de destinatários Luciano Badini A definir

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitator Luciano Badini A definir

Enviar/expedir, acompanhar e compilar 

respostas CDDF A definir

Elaborar diagnóstico  e minuta de decisão Luciano Badini A definir

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final Luciano Badini 20/12/16

Elaborar minuta de edital, despacho de 

autuação, notícia e lista de convidados

Valter 

Schuenquener A definir

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final

Valter 

Schuenquener A definir

Indicar dados e vôos CG e convidados A definir

Realizar serviços preparatórios (autuar 

processo, divulgar, solicitar diárias e 

passagens) CDDF A definir

Indicar representantes do Grupo para 

coordenar as atividades do evento CG A definir

Elaborar minuta de relatório, decisão e 

ofício-circular e encaminhar para CG

Valter 

Schuenquener A definir

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitador

Valter 

Schuenquener A definir

Publicar ata e vídeo, expedir ofício circular e 

acompanhar respostas CDDF A definir

Elaborar minuta de decisão final

Valter 

Schuenquener A definir

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitador

Valter 

Schuenquener 20/12/16

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais

11.1

Diagnóstico de atuação - implementação 

pelos MPs da Resolução nº 118, de 1º de 

dezembro de 2014 (projeto de 

implementação, núcleo, eventos, concurso e 

curso de formação, parcerias)

Suplente: Rafael Nogueira

Facilitador: Jaqueline Silva

Suplente: 

Coordenador: Luciano Luz Badini Martins

Projeto: Incentivo da Autocomposição de Conflitos e Valorização da Atuação Extrajudicial

Resultado institucional: Ação 01 - O MP aperfeiçoa o regime democrático (acordo de resultados: "Incentivo da Autocomposição de 

Conflitos e Valorização da Atuação Extrajudicial" - 07/12/2015)

Objetivo geral:Fortalecer, aprimorar as unidades do Ministério Público brasileiro, respeitadas sua autonomia e unidade, para uma 

atuação responsável e socialmente efetiva, proativa, preventiva e resolutiva, na ampliação do acesso à justiça, por meio da 

autocomposição e de outros meios extrajudiciais

Data de término: 20/12/2016

Datas de alteração: 

Data de aprovação: 17/12/2016

11.2

"Semana Nacional da Negociação e 

Mediação”, estimulando o envolvimento da 

advocacia pública, respeitadas as 

peculiaridades de cada ramo e unidade

Comitê Gestor da Ação Nacional "Incentivo da Autocomposição de Conflitos e Valorização da Atuação Extrajudicial"



Elaborar e encaminhar minuta para o CG

Rodrigo Schoeller, 

Priscila 

Matzenbacher, 

Andrea Nice 30/06/16

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitador

Rodrigo Schoeller, 

Priscila 

Matzenbacher, 

Andrea Nice A definir

Informar distribuição e eventual aprovação CDDF 20/12/16

Elaborar e encaminhar minuta para o CG Rodrigo Schoeller 30/06/16

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitador Rodrigo Schoeller A definir

Informar distribuição e eventual aprovação CDDF 20/12/16

Elaborar e encaminhar minuta para o CG Luciano Badini 30/06/16

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitador Luciano Badini A definir

Informar distribuição e eventual aprovação CDDF 20/12/16

Elaborar e encaminhar minuta para o CG

Priscila 

Matzenbacher, 

Bianca Moraes, 

Maria Bernadete 30/06/16

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitador

Priscila 

Matzenbacher, 

Bianca Moraes, 

Maria Bernadete A definir

Informar distribuição e eventual aprovação CDDF 20/12/16

Elaborar e encaminhar minuta para o CG

Jeffeson Dias, Nívia 

Monica 30/06/16

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitador

Jeffeson Dias, Nívia 

Monica A definir

Informar distribuição e eventual aprovação CDDF 20/12/16

Elaborar e encaminhar minuta para o CG

Jefferson  Dias, 

Andrea Nice, 

Edilson Vitorelli, 

Maxwell 30/06/16

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitador

Jefferson  Dias, 

Andrea Nice, 

Edilson Vitorelli, 

Maxwell A definir

Informar distribuição e eventual aprovação CG 20/12/16

Elaborar e encaminhar minuta para o CG

Alexandre 

Gavronski, 

Sandoval Alves, 

Jefferson Dias A definir

11.3
Minuta de resolução - uniformização no MP 

dos instrumentos extrajudiciais

11.4 Minuta de resolução - TAC

11.5 Minuta de resolução - recomendações

11.6

Minuta de resolução - 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)

11.7

Minuta de resolução - 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 

11.8

Minuta de resolução - 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

Minuta de resolução - Política Nacional de 

Valorização da Atuação Resolutiva, incluindo 

metodologia de monitoramento e avaliação, 



Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitador

Alexandre 

Gavronski, 

Sandoval Alves, 

Jefferson Dias A definir

Informar distribuição e eventual aprovação CDDF 20/12/16

Elaborar minuta de ofício-circular/pesquisa 

e lista de destinatários Edilson Vitorelli A definir

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitator Edilson Vitorelli A definir

Enviar/expedir, acompanhar e compilar 

respostas CDDF A definir

Elaborar diagnóstico  e minuta de decisão Edilson Vitorelli A definir

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final Edilson Vitorelli 17/12/16

Elaborar minuta de acordo/protocolo e 

respectivo plano de trabalho e enviar 

contatos das pessoas referências nos órgãos 

envolvidos

Rodrigo Schoeller, 

Sandoval Alves A definir

Apresentar sugestões e deliberar CG A definir

Elaborar versão final dos documentos

Rodrigo Schoeller, 

Sandoval Alves 17/12/16

Analisar e encaminhar para Presidência Presidente da CDDF A definir

Autuar, oficiar, providenciar assinaturas, 

publicação e comunicações

Presidência do 

CNMP A definir

Instruir com atas de reunião e documentos 

atinentes à parceria e ao cumprimento do 

plano de trabalho

Representante do 

CG designado e 

membro auxiliar da 

CDDF A definir

Acompanhar prazos e elaborar relatório 

anual e final

Representante do 

CG designado e 

membro auxiliar da 

CDDF 20/12/16

Elaborar minuta de ofício-circular/pesquisa 

e lista de destinatários CDDF 01/06/16

Apresentar sugestões e deliberar CG 08/06/16

Elaborar versão final e encaminhar para 

facilitator CDDF 15/06/16

Enviar/expedir, acompanhar e compilar 

respostas CDDF 31/07/16

Elaborar diagnóstico  e minuta de decisão Conselheiro 31/07/16

Apresentar sugestões e deliberar CG 07/08/16

Elaborar versão final Conselhiro 17/12/16

11.11

Fluxo de procedimentos - planejamento e 

gestão da Ação Nacional, de forma integrada 

e sistêmica

11.10
Diagnóstico de atuação - boas práticas 

resolutivas replicáveis

11.9

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

11.12
Diagnóstico de opinião - sugestões para a 

Política Nacional de Atuação Resolutiva


