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RESOLUÇÃO Nº 196/2017 – PGJ/RN

Cria, no âmbito do Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte, o Núcleo
Estadual de Conciliação e Negociação, e
dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no
uso de suas atribuições previstas no artigo 22, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº
141, de 09 de fevereiro de 1996 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Norte),
CONSIDERANDO que ao Ministério Público, enquanto instituição permanente e essencial
à função jurisdicional do Estado, foi atribuída a missão de defender a ordem jurídica, o
regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, em consonância
com os preceitos insertos no art. 127, caput, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o Estado brasileiro adotou solenemente em sua Carta Magna a
solução pacífica dos conflitos, como um dos princípios regentes das relações entre os
povos, sendo objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária;
CONSIDERANDO que o Ministério Público possui a natural vocação de protagonista da
busca permanente de mecanismos extrajudiciais e autocompositivos de solução de
conflitos;
CONSIDERANDO que o Novo Código de Processo Civil – CPC (Lei Federal nº
13.105/2015) estabelece a conciliação como método alternativo e extrajudicial de solução
de conflitos;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, por meio da
Resolução nº 118/2014 – CNMP estabelece a Política Nacional de Incentivo à
Autocomposição no âmbito do Ministério Público e, dentre as quais, a negociação e a
conciliação estão incluídas como métodos autocompositivos de solução de conflitos;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte instituiu,
por meio da Resolução nº 195/2017 – PGJ/RN, o Núcleo Permanente de Incentivo à
Autocomposição – NUPA, unidade vinculada ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional – CEAF, responsável pela promoção do incentivo à adoção dos métodos
autocompositivos de resolução de conflito pelos Órgãos de Execução Ministerial;

CONSIDERANDO a negociação como método autocompositivo recomendado para as
controvérsias e conflitos em que o Ministério Público possa atuar como parte na defesa de
direitos e interesses da sociedade, em razão de sua condição de representante adequado
e legitimado coletivo universal (art. 129, III, da CR/88);
CONSIDERANDO a conciliação como método autocompositivo recomendado para
controvérsias ou conflitos que envolvam direitos ou interesses nas áreas de atuação do
Ministério Público como órgão interveniente e nos quais sejam necessárias intervenções
propondo soluções para a resolução das controvérsias ou dos conflitos;
CONSIDERANDO a intenção do Ministério Público Estadual de potencializar a utilização
da negociação como método autocompositivo nos processos relacionados à gestão de
políticas públicas em nível estadual e municipal;
CONSIDERANDO as possibilidades de aplicação dos métodos de conciliação em
matérias de direito coletivo público, conforme disposto no Novo Código de Processo Civil;
CONSIDERANDO, enfim, os princípios contidos na Lei Federal nº 13.140/2015, que
dispõe, dentre outros, sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração
pública;
RESOLVE:
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, o
Núcleo Estadual de Conciliação e Negociação, sediado na Procuradoria-Geral de Justiça,
vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, com atuação em todo o território
estadual, tendo como objetivo precípuo o desenvolvimento de práticas de conciliação e
negociação de conflitos relacionados ao direito coletivo público e a gestão de políticas
públicas.
Art. 2º A Procuradoria-Geral de Justiça dotará o Núcleo Estadual de Conciliação e
Negociação de toda a estrutura material e humana especializada necessária ao
cumprimento de seus objetivos, podendo, inclusive, firmar convênios com órgãos afins.
Art. 3º O Núcleo Estadual de Conciliação e Negociação trabalhará de forma integrada
com todos os Centros de Apoio às Promotorias de Justiça e aos órgãos de execução com
atribuições judiciais e extrajudiciais relacionadas à tutela coletiva, com vistas a aplicar os
métodos de negociação e conciliação em processos de nível estadual e local relacionados
à gestão de políticas públicas.
Art. 4º Caberá ao Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional –
CEAF exercer a função de Coordenador do Núcleo Estadual de Conciliação e
Negociação.
§ 1º A Equipe Técnica do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição – NUPA
será responsável pela prestação do apoio técnico necessário ao funcionamento do Núcleo
Estadual de Conciliação e Negociação.
§ 2º Caberá aos Centros de Apoio às Promotorias de Justiça a prestação de apoio técnico
na realização de diagnósticos, levantamentos e emissão de pareceres relacionados à

política pública na qual será procedida a conciliação e a negociação;
Art. 5º As Sessões de Conciliação e Negociação ocorrerão em Sala exclusiva, localizada
na Procuradoria-Geral de Justiça, estruturada de acordo com os padrões necessários
para aplicação destes métodos autocompositivos.
Art. 6º Caberá à Coordenação do Núcleo de Conciliação e Negociação o levantamento
das políticas públicas que serão objeto de aplicação destes métodos autocompositivos,
após consulta aos Centros de Apoio às Promotorias de Justiça e aos órgãos de execução
afetos à temática.
Art. 7º O início das atividades do Núcleo Estadual de Conciliação e Negociação está
condicionada a participação dos membros e servidores no Curso de Formação de
Negociadores e Conciliadores de Conflitos, a ser realizada pelo Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional – CEAF no segundo semestre de 2017.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Procuradoria-Geral de Justiça, em Natal/RN, 22 de agosto de 2017.
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