
Concurso "III Prata da Casa"  
Edição 2013 

"Ação Inovadora" 
Cadastro da Prática ou Ideia 

 
 
Ação / Ideia Inovadora ‘19’ 
 

1

19 
 
Nome do Participante 
 
JOÃO FERNANDO DE BOMFIM PINTO 
 
Cargo 
 
Motorista 
 
Email Institucional 
 
jfbpinto@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(41) 9912-1837 
 
Endereço Profissional 
 
Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 1.251 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80230-110 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
A MEDIAÇÃO-CONCILIAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
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implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

●  Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

●  Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

●  Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
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Sustentabilidade financeira 
 

●  Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Buscar aplicar institutos utilizados em outros ramos do direito como forma de 
pautar o procedimento do processo administrativo disciplinar a moderna diretriz da 
Mediação-Conciliação na resolução de conflitos, a fim de otimizar o trabalho da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, possibilitando que a mesma 
foque seus esforços nos processos administrativos que realmente são ofensivos 
aos objetivos e princípios institucionais, além de dar uma rápida solução aos casos 
de menor complexidade. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
A aplicação da Mediação-Conciliação teria início quando chega um pedido de 
apuração de uma falta funcional, onde a Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar realizaria uma triagem das solicitações existentes, de forma a separar 
as passíveis de advertência e repreensão das demais. Os casos em que a pena ao 
fim do processo possa ser de advertência e repreensão seguiriam inicialmente um 
rito diferenciado, onde antes de iniciado o processo administrativo seria marcada 
uma audiência de mediação-conciliação, de forma que o funcionário, a parte que 
teria interesse na apuração do fato e a Comissão reuniriam-se a fim de solucionar 
o caso sem a necessidade da abertura do mesmo. A Comissão presidiria a 
audiência ouvindo as partes e tentando implementar um acordo. Nesse ponto 
seriam aplicados alguns institutos de outros ramos do direito para a solução do 
conflito, institutos estes que não trariam na sua essência o que observam as leis 
específicas que os regem, mas sim a sua finalidade aplicável. Os institutos 
emprestados e aplicáveis seriam a "Composição Civil dos Danos", "Suspensão 
Condicional do Processo" e o "Termo de Ajuste de Conduta". A "Composição Civil 
dos Danos" seria usada quando o servidor causa algum prejuízo para a Instituição 
sem dolo, como no caso de uma colisão com um veículo oficial, ou a quebra de de 
algum equipamento, de forma que seria dada a oportunidade ao mesmo de 
assumir a culpa e pagar o prejuízo, sem que com isso fosse aberto um processo 
administrativo e nem feita anotação em sua ficha funcional. Já a "Suspensão 
Condicional do Processo" seria utilizada sempre que a parte solicitadora da 
apuração e a Comissão entendessem não ser necessária a abertura imediata do 
processo, e que o processo deveria ficar suspenso pelo prazo da prescrição da 
falta, além de que durante esse período tivesse o servidor que pautar sua conduta 
de acordo com condições estabelecidas na audiência. Ao final da suspensão do 
processo se o servidor cumpriu com o acordado e não cometeu nova falta, tudo é 
arquivado e não haverá anotação em sua ficha funcional. Se o servidor não 
cumpriu com o acordo ou cometer nova falta durante o período, o processo será 
aberto. Já o "Termo de Ajuste de Conduta" seria utilizado quando as partes 
entenderem que não é necessária a abertura do processo administrativo por 
comum acordo na audiência, e nem é necessário um período de prova como na 
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suspensão do processo, sendo apenas estabelecido no termo recomendações para 
o servidor vir a pautar sua conduta pessoal ou funcional em serviço. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Com a implantação da Mediação-Conciliação muito mais célere e eficaz pode ser a 
resposta dada a uma infração cometida, de forma a possibilitar a diminuição do 
número de processos administrativos instaurados, consequentemente uma 
economia no tempo de todos os envolvidos no procedimento, e neste caso não só 
da Comissão, mas também de outros Departamentos, Membros e Servidores que 
participam do processo, possibilitando assim que estes foquem sua atenção em 
processos que realmente são relevantes para a Instituição além de em suas 
próprias funções. Pode ainda proporcionar uma economia financeira proveniente 
da menor necessidade de movimentação de toda a máquina administrativa para a 
realização de audiências, viagens, dentre outras ações necessárias para o 
desenvolvimento de um processo administrativo. Importante também é a 
minimização do efeito negativo e do desgaste que o processo causa ao funcionário 
que no caso cometeu uma falta funcional leve. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Não será necessário dispêndio de recursos extras além dos já existentes, pois a 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar já existe e será ela que irá atuar 
na Mediação-Conciliação. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
A princípio não há restrições, sendo somente necessária a disseminação da ideia 
que existem meios mais oportunos na solução de conflitos internos do que a pura 
e simples punição do servidor. 
 
 


