
 

Programas priorizados nas oficinas do evento de Planejamento Estratégico 

Temática: Autocomposição 

 

A. Programa de aplicação e resolutividade dos métodos autocompositivos a partir da 

corregedoria e dos núcleos autocompositivos (Formação dialógica por grupos temáticos 

a partir de encontros da CGMP sobre mediação; Mudança de paradigma a partir de 

treinamentos e orientações de órgãos administrativos e correcionais) 

Ações sugeridas 

I. Fomentar a criação de núcleos, comitês e outras formas de redes de 

cooperação nos termos do artigo 14 da recomendação 54/2017. 

II. - 

 

B. Estruturação de programas de prática de mediação, conciliação e negociação, de 

planejamento e gestão sistêmica, a partir da inserção de colegas em casos concretos 

(Treinamento em ação) 

Ações sugeridas 

I. Publicizar como serviço institucional 

II. Realizar encontros de diálogos com viés autocompositivo, regional ou por 

temática, a partir das divisões da CGMP e com a participação do núcleo de 

autocomposição 

 

C. Programa de valorização do trabalho autocompositivo e outras formas de atuação 

resolutiva no MP (Critérios de avaliação do trabalho autocompositivo) 

Ações sugeridas 



I. Fomentar o desenvolvimento harmônico e sustentável via atuações resolutivas 

de planejamento e de gestão sistêmicos (negociação, mediação e conciliação) 

nos termos do termo de cooperação 88/2020-DEC do tribunal de justiça 

II. Criar grupo de trabalho para definir critérios de avaliação e indicadores do 

trabalho resolutivo e autocompositivo 

 

D. Atuação exclusiva de membros em mediação e negociação (Inserir o núcleo de 

autocomposição na estrutura legal permanente do MP) 

Ações sugeridas 

I. Criar projeto de lei institucionalizando o Mediar 

II. Destacar membros para atuarem com exclusividade em mediação e 

negociação 

 

E. Incentivo à autocomposição para criar e aprimorar políticas públicas (Fomentar o papel 

do MP enquanto "catalisador social", aproximando os diversos agentes sociais com 

vistas a evitar litígios e incrementar a resolutividade) 

Ações sugeridas 

I. Criar núcleo temático de autocomposição na área do patrimônio público no 

âmbito do Mediar (probidade e moralidade administrativa) 

II. Implementar redes interinstitucionais e intrainstitucionais para a formação 

de grupos temáticos permanentes de resolução de problemas, controvérsias e 

conflitos 

 

F. Aperfeiçoamento da avaliação do trabalho autocompositivo na atividade-fim, em 

atendiemnto à recomendação 54 do CNMP (Estabelecer um mínimo poder de agenda 

para compatibilizar os esforços autocompositivos às demais atribuições do membro do 

MP) 

Ações sugeridas 

I. Incrementar a autonomia do membro do MP na seleção de das prioridades 

locais 



II. Aperfeiçoar o relatório de atividades para que seja possibilitado computar 

horas de trabalho dedicadas a autocomposição; implementar gestão do 

trabalho judicial, a fim  de otimizar a autocomposição 

 

G. Aperfeiçoamento e ampliação da capacitação em métodos autocompositivos a partir de 

casos concretos 

Ações sugeridas 

I. Ampliar a divulgação do Mediar 

II. Inserir a CGMP e Caos, por regiões, nos casos concretos do Mediar 

 

H. Criação de núcleo de facilitadores de práticas restaurativas para apoio a vítimas de 

crimes violentos e apoio à gestão escolar 

Ações sugeridas 

I. Ampliar oferta de cursos de capacitação em práticas restaurativas 

II. Criar sistemática de compensação/recuperação para facilitadores 


