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I. INTRODUÇÃO 

Produto do processo de redemocratização brasileira iniciado no final dos anos 

70, a Constituição Federal de 1988 – CF –   consolidou o Regime Democrático e o Estado de 

Direito. As garantias constitucionais, o republicanismo e   a ordem social  e econômica justa e 

solidária – em que a dignidade humana se torna o centro de todo o ordenamento jurídico, 

político e social, são os seus pilares.  Para serem válidos e legítimos, os atos administrativos,  

as normas jurídicas e as decisões judiciais necessitam se conformar aos valores insculpidos na 

Lei Maior. 

O Ministério Público  – MP –, assumiu posição de destaque no cenário 

nacional, como observa Marcelo Goulart, verbis:   

Ao projetar um Estado social dirigido à promoção do bem comum, não foi difícil ao 

constituinte reconhecer no Ministério Público um dos canais de que a sociedade poderia 

dispor para a consecução do objetivo estratégico da República, qual sejam a construção de 

uma democracia econômica e social. A trajetória traçada historicamente pela Instituição 

habilitou-a à representação dos interesses sociais e dos valores democráticos. Nessa 

perspectiva, a Constituição de 1988 consolidou o novo perfil político-institucional do 

Ministério Público, definindo o papel essencial que deve desempenhar numa sociedade 

complexa, na defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, instrumentalizando-o para tais fins (CR, art. 127, caput).
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1 GOULART, Marcelo Pedrosa. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. BH:Arraes Editores, 
2013, p. 78. 
 



 
 

Ao reconhecer a sociedade como fonte de poder  – art. 1º, parágrafo único – e o 

indivíduo como centro das ações estatais, a CF condicionou a validade dos atos 

administrativos à observância dos direitos e garantias que estabelece. Neste contexto, a 

atuação do MP deve estar direcionada ao fortalecimento da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana – bases do sistema de garantias e liberdades públicas –,  primando pela 

atuação eficiente, célere e resolutiva em substituição das práticas demandistas. 

Na esfera cível, a Lei nº  13.105, de 16/03/2015 – Novo Código de Processo 

Civil/NCPC –, estabelece em suas primeiras linhas como alicerce de sua ordenação, disciplina 

e interpretação, os valores e as normas fundamentais da Constituição de 1988, transformando 

o processo civil em instrumento de realização de valores e propósitos constitucionais. A 

solução consensual dos conflitos e, no modelo de solução por adjudicação, o sistema de 

precedentes, são reafirmados pelo CPC. A criação normativa  passou a ser função do 

Judiciário através do Incidente de Assunção de Competência, Incidente de Demandas 

Repetitivas e Reclamação. 

A Carta de Brasília estabeleceu diretrizes para a atuação ministerial resolutiva
2
, 

sendo um dos marcos da retomada pelo Ministério Público brasileiro do protagonismo da 

defesa e promoção da democracia e das garantias constitucionais, inspirando e orientando o 

trabalho institucional, para ajustá-lo à ordem constitucionalmente estabelecida.  

A resolutividade e a qualidade das ações do MP  baseadas na proatividade dos 

seus membros, compreende a consensualidade no trato dos conflitos e a primazia dos 

resultados finalísticos, através da utilização dos mecanismos de prevenção e solução 

extrajudicial dos reclamos sociais ou individuais indisponíveis, sendo, portanto, fundamental 

para a assunção da postura de transformador da realidade social conferida ao Parquet. Ao 

assumir a postura proativa, o MP não transforma apenas a sociedade; influencia-a, 

transformando-a em multiplicadora de posturas que elevam a democracia e, em especial, a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

 

                                                             

2 Após a Carta de Brasília o CNMP editou as Recomendações CNMP nº 164/2017 (disciplina a expedição de 

recomendações ); nº 54/2017 (Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público 

brasileiro); nº 179/2017  (Disciplina o Termo de Ajustamento de Conduta); nº 181/2017 ( Disciplina o 

Procedimento Investigatório Criminal); Recomendações de Caráter Geral CNMP/CN nº 02/2017 ( Estabelece 

diretrizes para a Estruturação e Atuação das Escolas Institucionais e nº 02/2018 (Disciplina os Parâmetros para a 

Avaliação da Resolutividade e da Qualidade da Atuação dos Membros e das Unidades do Ministério Público 

pelas Corregedorias-Gerais). 



 
 

II. JUSTIFICATIVA 

O CNMP, que tem como funções o controle da atuação administrativa e 

financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros –  

EC nº 45/2004, atuando dentro de sua competência, expediu, em 28/04/2010,  a 

Recomendação CNMP/CN nº 16, dispondo sobre a intervenção ministerial na área cível, 

tendo como premissa a concretização dos arts. 127 e 129 da CF. O  ato normativo elencou 

como prioridades o planejamento das ações institucionais, a valorização dos cargos exercidos 

e a relevância das funções perante os Tribunais, apontando medidas necessárias para o 

alcance dos objetivos traçados.  

Em 18/05/2011, a Recomendação nº 19 debruçou-se sobre a atuação da 

Segunda Instância do órgão ministerial, seguindo o regramento contido na Recomendação nº 

16/2010, acrescentando a  desnecessidade intervenção de mais de um órgão do MP na mesma 

ação - inclusive nas ações civis públicas -, podendo oferecer parecer, sem prejuízo do 

acompanhamento processual, sustentação oral e interposição de medidas cabíveis, em fase 

recursal, pelo órgão de segunda instância. 
3
  

Em 05/04/2016, a Recomendação nº 34 revogou expressamente a 

Recomendação nº 16/2010, alinhando a atuação como órgão interveniente ao CPC/2015, à 

jurisprudência dos Tribunais e às súmulas do Superior Tribunal de Justiça – STJ –  e do 

Supremo Tribunal Federal, STF.  O ato normativo sem caráter vinculatório não mais dispôs 

sobre as matérias em que a intervenção se torna desnecessária; mas sobre aquelas em que a 

atuação é fundamental para o cumprimento das funções estabelecidas pela CF. Para tanto, 

elencou como percursos indispensáveis o planejamento estratégico; a avaliação da relevância 

social dos temas e processos em que atue; a busca da efetividade em suas ações e 

manifestações, e a limitação da atuação ministerial em matérias socialmente relevantes, 

                                                             

3 Art. 6º. Altera a redação do artigo 3º e do artigo 5º, inciso XX, da Recomendação nº16/2010, para que passem 

a ter a seguinte redação: 

“Art. 3º. É desnecessária a atuação de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou 

coletivas, propostas ou não por membro da Instituição, podendo oferecer parecer, sem prejuízo do 

acompanhamento, sustentação oral e interposição de medidas cabíveis, em fase recursal, pelo órgão com 

atuação em segundo grau.” 

Art. 5º. Perfeitamente identificado o objeto da causa e respeitado o princípio da independência funcional, é 

desnecessária a intervenção ministerial nas seguintes demandas e hipóteses: 

I - (...)XX – Em ação civil pública proposta por membro do Ministério Público, podendo, se for o caso, oferecer 

parecer, sem prejuízo do acompanhamento, sustentação oral e interposição de medidas cabíveis,em fase 

recursal, pelo órgão com atuação no segundo grau”; 

XXI – (...). 

 



 
 

direcionando-as para a defesa dos interesses da sociedade – incs. I a IV, do art. 1º.  O foco, 

portanto, é a transformação social promovida pelas ações institucionais. 

Consolidam-se, assim, no âmbito das recomendações do CNMP, dois 

elementos imprescindíveis ao desempenho das atividades ministeriais: gestão estratégica e 

releitura da atuação de seus membros, visando à efetividade constitucional do Ministério 

Público no cenário sociopolítico brasileiro
4
. Torna-se visível, por outro lado, a preocupação 

com o ajuste do exercício da função ministerial à jurisprudência firmada nos Tribunais, em 

especial do STJ e STF, em decorrência da consolidação dos precedentes judiciais.  

Em 05/07/2017, a Recomendação nº 57
5
 revogou disposições da 

Recomendação nº 19/2011 ao dispor sobre a atuação do Ministério Público nos Tribunais. 

Representa grande avanço nos debates institucionais acerca da atuação perante a Segunda 

Instância. Assim, tanto na Primeira quanto na Instância Máxima da Instituição Ministerial, a 

atuação deve se conformar ao papel constitucionalmente delineado de agente de 

transformação social e artífice dos objetivos da ordem democrática instaurada em 1988. Ou 

seja, à formação/consolidação de uma sociedade justa, livre e solidária, liberta da pobreza e 

                                                             

4 A Carta de Brasília, aprovada pelos Corregedores Nacionais e Corregedoria do CNMP, no 7º Congresso de 

Gestão em setembro de 2016, traçou o Planejamento Estratégico como uma das ferramentas imprescindíveis para 

a reestruturação do desenvolvimento das atividades ministeriais, visando à efetividade da atuação institucional 

em consonância com as funções constitucionalmente que lhe foram delegadas. Para aprofundamento sobre a 

matéria, leitura importante é o artigo Ludmila Reis Dias Lopes e Maria Clara Mendonça Perim:  

http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/Cursos_Realizados/2017/MP_Resolutivo/Artigo_Ludmila_Reis_Cart

a_de_Brasilia_Novos_horizontes_para_atuacao_resolutiva_para_MP.pdf  
5 A Recomendação nº 57/2017 (PEP nº 2/2017 - Realizar pesquisas, estudos, análises e a apresentação de 

propostas e orientações sobre a atuação do Ministério Público em 2º Grau de Jurisdição. Procedimento 

Administrativo nº 0.00.002.000248/2017-15. Edital nº 1 de 19 de abril de 2017. Proposição nº 1.00495-2017-96. 

Recomendação nº 57 de 05 de julho de 2017) foi elaborada a partir da Proposta de Estudos e Pesquisas nº 

02/2017 do CNMP,  constituindo-se comissão composta pelo Procurador de Justiça do MPMG Afonso Henrique 

de Miranda Teixeira - Presidente da Comissão -, e  pelos seguintes membros: Procurador de Justiça do MPDFT 

José Eduardo Sabo Paes; Procurador Regional da República Elton Venturini; Promotora de Justiça do MPDFT 

Lenna Luciana Nunes Daher e o Promotor de Justiça do MPMG Gregório Assagra de Almeida7. A metodologia 

utilizada consistiu em estudos sobre a Legislação Orgânica do Ministério Público, do Código de Processo Civil, 

da Jurisprudência do STJ e STF e da doutrina, com a realização de Consulta Pública ao Conselho Nacional dos 

Procuradores-Gerais, ao Conselho Nacional de Corregedores -Gerais do Ministério Público dos Estados e da 

União, à juristas, às associações do Ministério Público e a interessados, através de divulgação na página 

eletrônica do CNMP e abertura de prazo para sugestões eletronicamente8. Em 24/05/2017 foi realizada audiência 

pública no CNMP, pela Corregedoria Nacional, encerrando os trabalhos de pesquisa, culminando na proposta de 

Recomendação elaborada pela comissão, acatada e expedida na forma de Recomendação pelo Corregedor 

Nacional, Claudio Henrique Portela do Rego, em 05/07/2017.  (PEP é Ferramenta de gestão  normatizada pela 

Portaria CNMP-CN nº 87/2016, que tem como finalidade o aprofundamento da análise sobre o tema proposto, a 

fim de criar norma - no caso, orientadora-, visando à efetividade da atuação institucional) 

 



 
 

marginalização, das desigualdades sociais e regionais indiscriminadamente, a fim de garantir 

a dignidade e a cidadania, fundamentos da ordem constitucional posta
6
.  

 Dessa forma, atento às mutações jurídicas, sociopolíticas e econômicas, o 

CNMP estabeleceu parâmetros que revelam a preocupação no repensar da atuação ministerial 

na esfera civista, desde o momento antecedente à eventual propositura da ação pelos órgãos 

de execução até a fase recursal, considerando a realidade processual e demandista dos 

Tribunais.  

O CPC em vigor, em seu artigo 1º , estabelece que os valores e as normas 

fundamentais estabelecidos na Constituição Federal são suas bases legais e interpretativas. 

Prima facie, identifica-se que a lei adjetiva civil estabelece o sistema de 

valoração das normas no processo criativo, estrutural e interpretativo, quando da análise do 

caso concreto. A premissa básica são os ideais democráticos. Assim, ao lado da norma posta 

encontram-se os princípios, que adquiriram força normativa por serem a expressão dos 

anseios máximos da sociedade sobre a qual repousam. No CPC encontram-se a 

consensualidade na resolução dos conflitos; a razoável duração do processo e a cooperação 

processual – que tornou os partícipes do processo responsáveis pela celeridade processual 

com primazia do julgamento do mérito. Deste modo, deve o processo servir de instrumento de 

transformação da realidade social – e não apenas individual  ou inter partes – através  

exercício da função jurisdicional. Portanto, partir de 2015, baseado na legislação processual 

civil, o Judiciário fortaleceu-se como órgão criador de normas que, dentro do sistema de 

precedentes, gera efeitos além dos limites do processo, como destaca Fredie Didier Junior: 

... Após a Constituição de 1988, a doutrina passou a defender a tese de que a Constituição, 

como fonte de normas jurídicas, deveria ser aplicada pelo órgão jurisdicional... 
7
 

Passa-se, então, de um modelo de Estado fundado na lei (Estado Legislativo) para um 

modelo de Estado fundado na Constituição  (Estado Constitucional). 

... o princípio deixa de ser técnica de integração do Direito e passa a ser encarada como 

uma espécie de norma jurídica. 

                                                             

6 Marcelo Goulart afirma que  ... o projeto democrático definido na Constituição se expressa como vontade 

política transformadora, e o Ministério Público, no papel de co-construtor desse projeto, apresenta-se como 

agente dessa vontade . In 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 e o Ministério Público, avanços, retrocessos 

e os novos desafios. CAMBI, Eduardo; ALMEIDA, Gregório Assagra de; MOREIRA, Jairo Cruz. Orgs, - Belo 

Horizonte:Editora D´Plácido, 2018, p. 111. 
7    JUNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador:Ed. Jus Podivm, 17ª edição, p. 40. 



 
 

... a função jurisdicional passa a ser encarada como uma função essencial ao 

desenvolvimento do Direito, seja pela estipulação da norma jurídica do caso concreto, seja 

pela interpretação dos textos normativos, definindo-se a norma geral que deles deve ser 

extraída  e que deve ser aplicada a casos semelhantes... 

Consagram-se as máximas (postulados, princípios ou regras, conforme a teoria que se 

adote) da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação das normas. 

Identifica-se o método da concretização dos textos normativos, que passa a conviver com o 

método da subsunção. Expande-se, ainda, a técnica legislativa das cláusulas gerais, que 

exigem do órgão jurisdicional um papel ainda mais ativo na criação do Direito.
8 

No entanto, estudos realizados pelo Conselho Nacional de Justiça revelam que, 

no final do ano de 2017, haviam em trâmite na Justiça brasileira 80,1 milhões de processos, 

sendo que apenas 30 milhões foram solucionados, havendo, portanto, um passivo na ordem de 

50,1 milhões de demandas não finalizadas em 2018, conforme relatório do referido CNJ
9
. 

Analisando os dados acima destacados, percebe-se que o Judiciário não tem 

conseguido garantir ao cidadão o efetivo acesso à justiça, uma vez que o simples exercício do 

direito de provocar a jurisdição no caso concreto não representa o cumprimento do comando 

constitucional; este se dá quando se torna efetiva a prestação jurisdicional invocada. A 

judicialização exacerbada tem provocado o inchaço do aparelho estatal, gerando custos 

elevados que são suportados pelos contribuintes, prolongando as situações conflituosas, 

gerando a insegurança e o descrédito das instituições judiciais.  

Diante desta realidade,  o CPC de 2015 criou os mecanismos da primazia da 

consensualidade e dos precedentes, objetivando alcançar eficiência e eficácia na atuação 

jurisdicional, ora  estimulando a participação das partes e da própria sociedade na solução das 

lides ora afetando situações já enfrentadas pelas Cortes Superiores. Embora os esforços 

hercúleos do Judiciário para apresentar, em tempo razoável, respostas ao cidadão na busca da 

pacificação social, a realidade apresentada não oferece sinais de melhoria do estrangulamento 

da atividade judicial nesse primeiro momento.                        

                                                             

8 Idem, pp. 41-42. 
9 In http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/da64a36ddee693ddf735b9ec03319e84.pdf. 
Acesso em 13/05/2019. 
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O Ministério Público, neste contexto, é chamado para ocupar o espaço que lhe foi 

atribuído pelo constituinte, primando pela garantia do acesso à justiça – não meramente ao 

Judiciário –  ao cidadão, como observa Leísa Mara Silva Guimarães
10

:  

Defende-se que a resolutividade institucional é o marco do Ministério Público para 

ampliar o acesso à justiça de forma alternativa ao tradicional acesso ao poder Judiciário. 

Conforme a terceira onda, é canal para desenvolvimento da democracia e efetiva 

resolutividade de questões primordiais para a sociedade, tais como os direitos coletivos ou 

de grupo.  

A resolutividade representa a adoção de medidas necessárias ao alcance da 

pacificação ou transformação da realidade social que, necessariamente, passa pelos valores e 

necessidades apresentadas pelo grupo social em que se desenvolve a tensão ou o litígio e a 

atuação parquetiana e, neste contexto, há de se observar que a atuação proativa do agente 

ministerial na esfera extrajudicial deve ser a regra, sendo a judicialização exceção e somente 

adotada quando se esgotarem os meios à disposição do Ministério Público para o alcance da 

solução negociada do conflito ou demanda social. 

Moreira e Alvarenga
11

, afirmam que, verbis: 

Mesmo na fase, digamos, pré-judicial do processo coletivo, em que o juízo busca mediar 

uma solução ao feito, há que se levar em conta que o próprio Ministério Público perde em 

muito o seu protagonismo na defesa da coletividade, justamente porque, uma vez 

judicializada a matéria, salvo se as partes queiram transigir fora do ambiente forense, 

todos os encontros e a rotina na audiência passará a depender da própria disponibilidade 

do juízo. 

A judicialização, nesse viés,  desfalca a sociedade do instrumento de grande 

valor para a realização democrática, que é a atuação ministerial proativa e célere, seguindo o 

modelo de solução consensual dos conflitos, através da articulação promovida pelo Parquet 

entre o grupo e os Entes e órgãos públicos responsáveis pelas medidas garantidoras da 

cidadania. A consensualidade, nesse sentido, não apenas promove a maior satisfação do 

cidadão ao lhe garantir voz na solução da lide, mas, também,  o cumprimento do princípio 

temporal da razoabilidade até a conclusão da solução perseguida pelo indivíduo. 

                                                             

10 GUIMARÃES. Leísa Mara Silva. Ministério Público Resolutivo no enfoque de acesso à justiça. In 30 anos da 
Constituição de 1988 e o ministério público: avanços, retrocessos e os novos caminhos. CAMBI. Eduardo; 
ALMEIDA, Gregório Assagra de; MOREIRA, Jairo Cruz. Ogs. Belo Horinzonte:Editora D’Plácido, 2018, p. 345.  
11 MOREIRA. Jairo Cruz. ALVARENGA. Samuel. O MINISTÉRIO PÚBLICO INFLUENCIADOR: novas ponderaçõeos 
sobre o perfil resolutivo da Instituição.  CAMBI. Eduardo; ALMEIDA, Gregório Assagra de; MOREIRA, Jairo Cruz. 
Ogs. Belo Horinzonte:Editora D’Plácido, 2018, p. 146. 



 
 

A atuação ministerial, portanto, reveste-se de natureza política e mediadora 

entre o grupo/sociedade e a administração pública, exigindo do(a) representante ministerial 

capacitação para intermediar os conflitos de forma negociada e, ainda, de profundo 

conhecimento da realidade social e dos dados do Poder Público no local de atuação, além da 

expertise na área de sua atuação. Nas palavra de Moreira e Alvarenga
12

: 

O Ministério Público deve melhor se aparelhar para não mais buscar a implementação de 

políticas públicas pela via estanque e pouco dinâmica da judicialização. Em certa medida, 

pretender essa implantação, de inopino, também pela via resolutiva, de forma 

extrajudicial, poderá restar frustrada caso o gestor, realmente, não disponha de recursos 

para o acatamento da medida. Por isso, deve o Parquet adotar postura de órgão 

influenciador em relação ao gestor político no tocante à implantação de políticas públicas. 

A feição influenciadora do órgão ministerial deve ser apta a se antecipar ao problema, 

acompanhar o planejamento do orçamento para o ano seguinte, identificar potenciais 

conflitos coletivos na implementação desses direitos sociais e, acima de tudo, dialogar e 

interagir solidamente com a sociedade civil, diretamente ou por meio dos conselhos 

sociais. 

  A atuação resolutiva, portanto, deve ter como alvo a solução do conflito ou 

atendimento dos anseios do grupo através da efetivação dos direitos e garantias 

constitucionalmente assegurados, em especial nas relações de caráter metaindividual 

independentemente da participação judicial. Em tempos em que vários atores sociais 

questionam a atuação ministerial e sua importância no cenário político, social e jurídico, urge 

a retomada do seu protagonismo na solução dos conflitos. A utilização dos mecanismos 

extrajudiciais não apenas fortalece a instituição ministerial. Representa a reafirmação da 

democracia participativa, trazendo para o diálogo e solução dos conflitos o cidadão, que passa 

a ter voz na adoção das políticas públicas necessárias para a reafirmação constitucional. Nesse 

cenário, o indivíduo é empoderado como cidadão e ocupa o assento político e social que lhe é 

peculiar no Estado Democrático. 

Portanto, a transformações sociais, políticas, econômicas e culturais pelas quais 

passa a sociedade a partir do final do Sec. XX e início do Sec. XXI , impõem  mudanças na 

cultura demandista. A utilização prioritária dos meios jurisdicionais demonstrou a 

incapacidade estatal de enfrentamento da conflituosidade social. Neste ambiente, o Ministério 

Público reassume o papel constitucional que lhe foi atribuído na defesa da ordem jurídica, dos 

                                                             

12 Idem, p. 147. 



 
 

direitos da coletividade e individuais indisponíveis e, para cumprimento do mister, urge a 

concentração  de suas atividades nas questões socialmente relevantes, assumindo postura de 

protagonista da solução das demandas sociais que lhe são apresentadas através de técnicas de 

consensualidade que, reclamam: I - conhecimento da história e da realidade social de 

atuação, através de estudo da formação sociopolítica; de suas peculiaridades sociais e 

identificação dos valores locais; da economia, dos aspectos climáticos, geográficos, 

financeiros e orçamentários do ente e/ou órgão estatal, através de consultas à administração 

pública e/ou aos órgãos de controle e de transparência das esferas de Governo; II - 

especialização na área de atuação, através de realização de cursos, seminários e pesquisas, 

estimulando-se a proatividade das Escolas Superiores do Ministério Púbico – convênios com 

Universidades e Escolas Públicas para fomento da especialização dos membros das 

Instituições Ministeriais; IV - diálogo exaustivo com a sociedade e com os seus órgãos de 

representação a fim de ouvir, filtrar e compreender os desejos e necessidades dos cidadãos 

com a finalidade de direcionar as ações para a efetivação do(s) direito(s) mais urgentes da 

sociedade em que atua, estabelecendo uma escala de prioridades (planejamento), de acordo 

com a expressão dos cidadãos, estabelecendo, por fim, diante dos dados, diálogo com os 

demais poderes públicos a fim de se buscar a efetividade dos direitos e garantias 

constitucionais. Neste caso, é importante se destacar que as Ouvidorias do Ministério Público 

concentram base de dados que servem de ferramenta para a atuação dos órgãos de execução 

em suas áreas de atuação.  

Este é o grande desafio apresentado ao Parquet, o qual, vencido, elevará a 

Instituição ao patamar de órgão essencial à justiça, como delineado pelo constituinte de 1988. 

 

III. CONCLUSÃO OBJETIVA 

Os membros do Ministério Público que operem na esfera extrajudicial e 

judicial - neste último caso, se permitido pela Lei Processual Civil –, para atender o papel 

constitucionalmente atribuído ao órgão, devem concentrar a atuação nas questões socialmente 

relevantes,  assumindo postura proativa que envolve a adoção de técnicas de resolução de 

conflitos. Para tanto, devem realizar estudos da realidade social, geográfica e econômica da 

Cidade e Região em que atua através de: a) audiências públicas, envolvendo a  sociedade 

civil e conselhos de representação social – ; b) pesquisa de dados da gestão administrativa 

como os Planos Plurianuais e dados do orçamento; c)  visitações ao locus dos problemas; d) 



 
 

e, por fim, diálogo permanente com os legisladores e gestores públicos, utilizando-se de 

técnicas de consensualidade –  sempre buscando o atendimento dos direitos e garantias 

constitucionais –,  influenciando ou induzindo  as políticas públicas. A judicialização, 

portanto, será adotada apenas em casos de esgotamento, sem sucesso, dos procedimentos 

negociais. 
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