
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE DIREITO DA UFBA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THALLES RENATO ALCÂNRATA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIAÇÃO POLICIAL: DA PRODUÇÃO DE CULPADOS À 

JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2021  



 

 

THALLES RENATO ALCÂNTARA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIAÇÃO POLICIAL: DA PRODUÇÃO DE CULPADOS À 

JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Monografia apresentada ao curso de Graduação 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal 

da Bahia, como requisito para obtenção do grau 

de Bacharel em Direito. 

 

Orientadora: Prof.ª. Doutora Selma Pereira de 

Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Salvador 

2021 



 

 

THALLES RENATO ALCÂNTARA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIAÇÃO POLICIAL: DA PRODUÇÃO DE CULPADOS À 

JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

 

 

 

  
 

Monografia apresentada ao curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA, na área de concentração de Direito Penal, como requisito para 

a obtenção do grau de Bacharel em Direito, defendida e aprovada pela banca examinadora 

abaixo assinada. 

 

Aprovado em, _______de_____________de____________. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Dra. Selma Pereira de Santana – Orientadora   ______________________________ 

Doutora em Ciência Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, Portugal. 

Professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 

 

 

Dra. Juliana Pinheiro Damasceno e Santos   __________________________________ 

Doutora pela Universidade Federal da Bahia. 

Professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 

 

 

Dra. Flora Augusta Varela Aranha   ________________________________________ 

Doutora pela Universidade Federal da Bahia 

Professora de Ética da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

Neste momento imprescindível agradecer a todos aqueles que de alguma forma 

colaboraram com a realização do trabalho: 

 

A Deus por me guiar até aqui.  

Ao meu Pai, Renato, meu grande amigo e maior inspiração.  

A minha Mãe, Marilene, minha luz soberana.  

A minha noiva, Atinele, minha grande sorte. 

A minha Irmã, Thais, minha desavença do bem.  

Ao meu Cunhado, Paulo, amigo conselheiro.  

A minha Madrinha, Helena, estrela no céu. 

A toda equipe da 8ª Vara Criminal de Salvador. 

À equipe da Central de Inquéritos do Ministério Público da Bahia. 

À Prof. Selma Santana, querida orientadora e amiga, pelo grande aprendizado enquanto 

monitor de Direito Penal. 

A todos os grandes amigos e familiares que até aqui me acompanharam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O homem não teria alcançado o possível se, 

repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível.” 

(Marx Weber). 
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restaurativa, 113 fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito). Faculdade 

de Direito da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2021. 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo do papel desempenhado pelas forças 

policiais diante do modelo restaurativo de intervenção estatal frente às condutas 

criminosas. Nesse aspecto, são levantadas as principais questões que envolvem o 

paradigma do tradicional sistema criminal como forma de reflexão sobre legitimidade e 

efetividade do atual sistema punitivo, considerando a nova função da polícia judiciária no 

controle social e o papel da vítima no fenômeno criminal. Além disso, discute-se os 

métodos consensuais da mediação e da conciliação, com o intuito de analisar o mais 

adequado para aquilo que a justiça restaurativa propõe, com ênfase na mediação policial. 

A hipótese central desenvolvida nesta obra, gira em torno da aplicabilidade da justiça 

restaurativa em sede policial e nos seus efeitos jurídicos e extrajurídicos que isso pode 

gerar. Para tanto, são expostos dados dos núcleos de mediação policial vinculados à 

Polícia Civil de São Paulo, do Distrito Federal e de Sergipe que servem como base para 

criticar o novo projeto do código de processo penal, bem como demonstrar, 

empiricamente, a eficiência do procedimento adotado pelos Núcleo Especiais Criminais 

(NECRIM’s). Conclui-se que, a utilização da justiça restaurativa no âmbito da polícia 

judiciária é essencial para a mudança de paradigma em face do atual modelo de resposta 

a delito pelo sistema criminal brasileiro, o que gera maior aproximação entre a polícia e 

a sociedade; maior humanização por parte dos servidores policiais; redução dos processos 

submetidos aos Juizados Especiais Criminais; redução da reincidência criminal e previne 

a ocorrência de crimes mais graves. O estudo desenvolve-se com base na revisão de 

literatura. A coleta de dados foi por meio eletrônico e por entrevistas, sendo estas do tipo 

focalizada, com as Delegadas de Polícia Civil, Drª. Ana Carolina Machado, 

Coordenadora Geral do Projeto Acorde (PCSE), e Drª Anie Rampon Barretto, 

idealizadora do novo projeto de mediação policial da PCDF, e aquele através da troca de 

e-mails com o Delegado Clóves Rodrigues da Costa, responsável pela implementação do 

NECRIM de São Paulo e com a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal 

(CEACrim), vinculada à Polícia Civil de Sergipe. 
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restorative justice, 113 fls. Course Conclusion Paper (Bachelor of Laws). Federal 

University of Bahia Law School. Salvador, 2021. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to study the role played by police forces in the restorative model of state 

intervention against criminal conducts. In this aspect, the main questions involving the 

paradigm of the traditional criminal system are raised as a way to reflect on the legitimacy 

and effectiveness of the current punitive system, considering the new function of the 

judiciary police in social control and the role of the victim in the criminal phenomenon. 

In addition, the consensual methods of mediation and conciliation are discussed, with the 

intention of analyzing the most adequate for what restorative justice proposes, with 

emphasis on police mediation. The central hypothesis developed in this work revolves 

around the applicability of restorative justice in police headquarters and the legal and 

extra-legal effects that this may generate. To this end, data from the police mediation 

centers linked to the Civil Police of São Paulo, of the Federal District and of Sergipe are 

exposed, which serve as a basis to criticize the new project of the criminal procedure 

code, as well as to demonstrate, empirically, the efficiency of the procedure adopted by 

the Special Criminal Nuclei (NECRIM's). It is concluded that the use of restorative justice 

in the scope of the judiciary police is essential for the change of paradigm in face of the 

current model of response to crime by the Brazilian criminal system, which generates 

greater approximation between police and society; greater humanization on the part of 

police officers; reduction of cases submitted to the Special Criminal Courts; reduction of 

criminal recidivism and prevents the occurrence of more serious crimes. The study is 

based on a literature review. The data was collected electronically and through interviews, 

the latter being focused with the Civil Police Delegates, Dr. Ana Carolina Machado, 

General Coordinator of Projeto Acorde (PCSE), and Dr. Anie Rampon Barretto, creator 

of the new project of police mediation of the PCDF, and that through the exchange of 

emails with the Delegate Clóves Rodrigues da Costa, responsible for the implementation 

of the NECRIM of São Paulo and with the Coordenadoria de Estatística e Análise 

Criminal (CEACrim), linked to the Civil Police of Sergipe. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Ao observar a história do atual modelo de justiça criminal adotado pelo Brasil, é 

possível constatarmos a presente e incisiva característica retributiva da pena como 

enfoque principal das instituições que buscam solucionar um conflito. Mesmo diante da 

ineficiência e ilegitimidade desse sistema de justiça criminal, o caráter coercitivo da 

justiça penal é aspecto preponderante quando se trata de repressão ao crime. 

Influenciado por esse modelo de resposta ao delito, a polícia judiciária atua, 

preponderantemente, na investigação direcionada para a produção de uma verdade 

objetiva, buscando a responsabilização penal como forma de satisfazer o clamor popular. 

Contudo, diante das indagações e incontroversas sobre a efetividade do atual sistema 

penal, surgem métodos consensuais de negociação, compostos não somente entre o 

Estado e o infrator, mas também entre o infrator e a vítima, desde que supervisionado 

pelo órgão competente. Métodos como a mediação e a conciliação são inseridos na justiça 

criminal como ferramentas de resolução consensual de conflitos. 

Considerando esse cenário, o presente trabalho visa discutir a aplicabilidade da 

justiça restaurativa no âmbito inquisitorial através da mediação policial, considerando os 

aspectos positivos e as principais características que esse novo modelo de atuação policial 

pode proporcionar para a comunidade. 

Desde a implementação da Lei 9.099/1995, o paradigma retributivo e punitivo 

vem sendo mitigado através da prática da conciliação e da transação penal. Na verdade, 

há mitigações ainda mais antigas que a referida lei que foram inseridas no ordenamento 

jurídico brasileiro através do instituto da delação premiada, que, mais recentemente, 

recebeu um tratamento mais condizente com a nossa realidade, a partir da Lei de Crime 

Organizado (Lei nº 12.859/13). Destaca-se, ainda, o Acordo de Não Persecução Penal 

como o mais recente instituto consensual.  

Nesse diapasão, o Estado, ao buscar assegurar a efetiva administração da justiça 

penal, pautada em decisões céleres e equitativas, estabeleceu formas oficiais de resolução 

de conflito regrados por instituições públicas e aplicados por seus servidores. Dentre tais 

institutos, pode-se mencionar a polícia judiciária como um órgão relevante no sistema de 

justiça criminal. Afinal, a polícia é o primeiro sensor entre o Estado, o infrator e a vítima. 

Assim, o ponto central da discussão consiste em estudar o papel desempenhado 

pelas forças policiais diante dessa nova perspectiva de resposta ao delito, dando maior 
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ênfase às possibilidades de comunicação entre as partes envolvidas no conflito penal, sob 

a perspectiva da justiça restaurativa. Para tanto, pretende-se analisar o Núcleos Especiais 

Criminais no âmbito da Polícia Civil de São Paulo; da Polícia Civil do Distrito Federal; 

bem como o Projeto Acorde, vinculado à Polícia Civil de Sergipe. 

Na primeira seção iremos abordar o tradicional sistema criminal com ênfase na 

produção da verdade real pela instituição policial que autoriza a imputação da culpa. 

Nesse contexto, destacaremos as questões históricas que envolvem o modo como o jus 

puniendi é utilizado para produzir culpados, como melhor forma de resposta aos anseios 

da sociedade, e não necessariamente da vítima. Discutiremos, ainda, o papel da vítima no 

fenômeno criminal e o papel da polícia judiciária como órgão legítimo para exercer o 

controle social formal, de modo que possamos compreender que a força policial instituída 

pelo Estado de Polícia possui caráter distinto daquela consolidada pelo Estado 

Democrático de Direito. 

Na segunda seção, buscaremos nos aprofundar sobre o instituto da Justiça 

Restaurativa. Nesse sentido, além de conhecer os seus conceitos e a sua história, 

estudaremos os seus princípios basilares que legitimam a sua aplicação no Brasil, bem 

como a sua compatibilidade com o nosso ordenamento jurídico.  

Durante a terceira seção, analisaremos as questões em torno da possibilidade de 

superação do tradicional processo penal no sistema penal em favor de formas 

restaurativas de justiça durante a fase inquisitorial. Dessa forma, estudaremos parte do 

projeto do novo código de processo penal, especificadamente, no que se refere às 

competências da autoridade policial na seara da justiça restaurativa. Ademais, neste 

capítulo, poderemos verificar as principais questões que envolvem a mediação policial, 

como as suas semelhanças e diferenças com o instituto da conciliação; como encontrar o 

perfil mediador/facilitador dentro da Delegacia de Polícia e como o porte de arma de fogo 

é visto durante as sessões restaurativas.  

Por fim, iremos expor os dados colhidos em face dos Núcleos de Mediação 

Policial vinculados à PCSP; PCDF e à PCSE, que consideramos relevantes para 

demonstrar os resultados positivos que essa nova atribuição policial tem produzido para 

a comunidade, momento em que serão destacadas as questões levantadas em entrevistas 

realizadas com algumas das principais autoridades policiais que estão à frente desta 

prática. 

A metodologia utilizada fundamentou-se em uma análise exploratória qualitativa, 

a partir de pesquisas bibliográficas e documentais sobre o tema e de distintas posições 
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doutrinárias. Os dados do embasamento teórico foram levantados de forma quantitativa, 

sendo fornecidos pelos Delegados de Polícia Civil, Dr. Clóves Rodrigues da Costa, 

responsável pela implementação do NECRIM de São Paulo; Drª. Ana Carolina Machado, 

Coordenadora Geral do Projeto Acorde (PCSE); Drª Anie Rampon Barreto, idealizadora 

do novo projeto de mediação policial da PCDF, e pelo Diretor da Coordenadoria de 

Estatística e Análise Criminal (CEACrim), Dr. Sidney Santos Teles. Foram aplicadas 

técnicas de entrevista do tipo focalizada como forma de nos aproximarmos das questões 

empíricas que envolvem o tema. 
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2. DO TRADICIONAL SISTEMA CRIMINAL E DA PRODUÇÃO DE 

CULPADOS 

 

 

2.1.O DIREITO DE PUNIR E AS FUNÇÕES DA PENA 

 

 

Para uma melhor compreensão sobre o atual modelo de justiça e de segurança 

pública adotado no Brasil, que utiliza o jus puniendi para “produzir culpados” como 

resposta aos anseios da sociedade, e não necessariamente da vítima, faz-se necessário 

uma breve análise em torno da evolução histórica da pena, bem como de alguns 

postulados da criminologia. 

A ideia de punição através do sofrimento físico nos remete às comunidades da 

Idade Antiga. Nesse período, a simples retribuição a alguém pelo mal praticado era 

marcada pela dor física, sendo este símbolo de obtenção da verdadeira justiça (vingança 

privada). Ainda antes do Livro dos Hebreus, já podíamos observar a noção de punição e 

de pena que pairava na sociedade nos casos de desvio de conduta. Vê-se, por exemplo, o 

famoso princípio de talião, conhecido pelos dizeres: “olho por olho, dente por dente”, o 

que demonstra a forma vingativa e retributiva em face da aplicação da pena.  

Assim, buscava-se fazer com que o criminoso sofresse na mesma medida em que 

sofreu a vítima (VIEIRA, 2011, p. 31-32). Essa vingança podia ser exercida não apenas 

por aquele que sofreu o dano, mas também por seus parentes ou grupo social ao qual se 

encontrava. Quanto à “vingança”, importa destacar as lições de Magalhães Noronha: 

 

 Em regra, os historiadores consideram várias fases da pena: a vingança 

privada, a vingança divina, a vingança pública e o período 

humanitário. Todavia deve advertir-se que esses períodos não se 

sucedem integralmente, ou melhor, advindo um, nem por isso o outro 

desaparece logo, ocorrendo, então, a existência concomitante dos 

princípios característicos de cada um: uma fase penetra a outra, e, 

durante tempos, está ainda permanece a seu lado (NORONHA, 2008, 

p. 20) 

 

Nesse sentido, se um homem arrancasse o dente de outro homem livre e igual a 

ele, este teria também os seus dentes arrancados1. Essa forma retributiva de punição, 

 
1 Artigo 200 do Código de Hamurabi. Disponível em: encurtador.com.br/fnFKT 
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baseada no sofrimento do criminoso, era amplamente utilizada por diversas civilizações 

da Antiguidade, nos diplomas religiosos, no Código de Hamurabi, bem como nas leis 

romanas.    

Com a influência exercida pela religião, o desvio de conduta não mais era 

observado como afronta ao indivíduo ou a sua família, mas sim aos próprios deuses. 

Nesse contexto, “o princípio que domina a repressão é a satisfação da divindade, ofendida 

pelo crime. Pune-se com rigor, antes com notória crueldade, pois o castigo deve estar em 

relação com a grandeza do deus ofendido” (Ibidem, p. 20). Verifica-se, desse modo, os 

resquícios da manifestação do Direito Penal aplicado pelos sacerdotes, isto é, por aqueles 

que eram considerados um mensageiro dos deuses. 

Já na idade média, também conhecida como idade das trevas, com a influência da 

doutrina cristã sobre o Direito, surge a noção de arrependimento e aceitação da culpa, 

sendo assim possível visualizar o castigo e buscar pelo arrependimento do infrator com 

as principais finalidades da pena. Nesta fase, surge a vingança pública, com a imposição 

de penas cruéis e desumanas, cuja finalidade era meramente intimidatória. Assim aduz o 

Professor Fábio Roque: “Com efeito, o excessivo rigor na aplicação das sanções é uma 

das características marcantes do período. A utilização irrestrita da tortura como meio de 

obtenção de provas para incriminação é outro dado presente na persecução criminal da 

época.” (ARAÚJO, 2019, p. 86) 

Nesse contexto, com a percepção de que esse sistema punitivo poderia inibir o 

desvio de conduta, o poder punitivo passou a atuar de modo a intimidar os cidadãos 

através da espetacularização pública das penas impostas aos criminosos, com os mais 

variados requintes de crueldade. Com efeito, somente durante a modernidade a ideia de 

recuperação do infrator foi se aderindo a esse sistema punitivo, mantendo-se, contudo, o 

antigo modelo de crueldade (BITENCOURT, 2011, p. 38-42). 

Até o século XVIII, as penas aflitivas foram sendo substituídas, aos poucos, pela 

pena privativa de liberdade. Os atos considerados mais graves, nesse período, giram em 

torno das condutas contrárias ao poder do Rei, reservando para tais casos as sanções mais 

cruéis, que serviam não apenas para punir, mas também para exemplificar. Dessa forma, 

a concentração de poder conduziu a uma série de arbitrariedades. Rogério Greco sublinha 

que, no decorrer da história, em nosso âmbito de cultura, desapareceram das legislações 

as penas corporais, como a tortura ou os açoites. O progresso mais importante nesse 

sentido teve lugar com a passagem do absolutismo do Antigo Regime ao Estado 

Constitucional (GRECO, 2016 p. 23-24) 
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Na transição entre a idade moderna para a idade contemporânea, importa destacar 

as ideologias do marquês de Beccaria, que, na sua obra: “Dei delitti e dele pene”, de 1764, 

propôs o programa político-criminal, sendo posto como alternativa para o sistema 

criminal da crueldade dissuasória (penas severas como instrumento de prevenção de 

delitos), constatando-se, assim, uma contraposição ao sanguinário sistema punitivo. 

Infere-se, a partir disso, que: 

 
 i) somente as leis podem definir crimes e as penas; ii) a finalidade da 

pena não é castigar (finalidade de retribuição), não é vingar, muito 

menos cruelmente, sim, prevenir que o réu volte a delinquir (prevenção 

especial) assim como dissuadir os delinquentes potenciais (prevenção 

geral); iii) a pena deve ser proporcional aos danos causados pelo delito; 

iv) a pena deve ser a menor possível, capaz de cumprir sua finalidade 

preventiva; v) a pena inútil (cruel) atenta contra a justiça; vi) a pena 

deve ser humanizada e suavizada (GOMES, 2014, p. 31-35). 

  

Verifica-se, nesse sentido, o emprego do utilitarismo em face da pena, pautando-

se na proteção da sociedade, de modo a buscar a não reincidência pelo infrator e o desvio 

do caminho da criminalidade pela população. Ademais, a partir da referida obra, introduz-

se o princípio da proporcionalidade na composição material da pena, reduzindo assim os 

excessos de crueldade então vigentes no sistema penal. O ideal liberal iluminista consagra 

valores atinentes à humanização da intervenção penal, deixando a barbárie estatal de lado. 

Com isso, o direito de castigar não deixou de existir, todavia agora pautado na 

proporcionalidade e na igualdade. 

Importa ressaltar, que inúmeros princípios foram sendo construídos a partir desse 

marco, sobretudo, após a Revolução Francesa (1789), destacando-se, nesse sentido, o 

brocardo nullum crimem nulla poena sine lege certa. Os ideais provenientes desta 

Revolução constituem, ainda hoje, paradigma respeitado e observado pelas legislações de 

todo o mundo ocidental. 

Desse modo, a pena passa a atuar como forma de prevenção especial negativa 

(segregação temporária do convívio da sociedade); e de prevenção especial positiva 

(ressocialização); atuando, além disso, como forma de prevenção geral, dissuadindo os 

demais membros da sociedade a praticar outros delitos. Nesse contexto, destacamos a 

teoria mista, unificadora ou eclética, desenvolvida pelo jurista Adolf Merkel, que 

concilia as características da pena no seu aspecto retributivo e preventivo. Assim leciona 
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Noronha2: “As teorias mistas conciliam as precedentes. A pena tem índole retributiva, 

porém objetiva os fins da reeducação do criminoso e de intimidação geral. Afirma, pois, 

o caráter de retribuição da pena, mas aceita sua função utilitária.” (NORONHA, 2000, p. 

223) 

Através dessa evolução histórica, que envolve a punição em face do desvio de 

conduta, além das Revoluções que se contrapuseram ao poder absoluto e influenciaram o 

modo como encaramos o atual sistema punitivo, consagra-se a legitimação e limitação do 

poder de punir do Estado.  

Com o surgimento do positivismo criminológico no final do século XIX, 

representado pela Escola Positiva, o crime e o criminoso tornaram-se objeto do método 

experimental baseado no empirismo, ou seja, na observação dos fatos e dos dados, 

contrapondo-se, assim, à criminologia clássica, que apoiava o método abstrato e 

dedutivo3. Nas lições de Vera Regina Pereira de Andrade: 

 

 A Criminologia positivista se reporta, exclusivamente, à explicação 

causal do crime e do criminoso. Indaga, fundamentalmente, o que o 

homem (criminoso) faz e porque o faz. E tem como referente, para a 

individualização do crime e do criminoso — seu objeto — a aceitação 

acrítica da lei penal (Direito Penal positivo). O crime é identificado com 

as condutas legalmente definidas como tais (tipos penais) e o criminoso 

com os autores destas condutas e, em especial, com os condenados e 

clientes do cárcere e dos manicômios judiciais, isto é, com os sujeitos 

selecionados pelo sistema penal. (DE ANDRADE, 1995, p. 285). 

 

Para essa escola, o criminoso não era considerado uma pessoa normal, mas sim 

alguém possuidor de estigmas físicos e psíquicos natos. Nesse sentido, a criminalidade 

era considerada um fenômeno natural causalmente determinado. Assim, adotava-se o 

paradigma determinista, negando o livre arbítrio. Uma das principais expressões dessa 

escola que segue essa corrente ideológica, é a obra L’ Uomo delinquente (O homem 

delinquente), de 1876, do italiano Cesare Lombroso.  Conforme as ideias desse autor, o 

criminoso seria biologicamente determinado para o cometimento de delitos, possuindo 

características singulares, como “sensibilidade dolorosa diminuída (eis por que os 

 
2 Conforme artigo 59 do Código Penal, podemos concluir que o Brasil adotou o sistema misto de pena, 

posto que a parte final da norma descreve a necessidade de reprovação e prevenção do crime, unindo a 

teoria absoluta e relativa. 
3 A rigor, não chegou a existir uma Escola Clássica. Tal termo foi designado pelos positivistas, como uma 

conotação pejorativa, sinônimo de antiga, ultrapassada. De modo geral, são considerados membros dela os 

autores que, entre os séculos XVIII e XIX, aliaram-se ao pensamento iluminista e, de certo modo, 

contribuíram para a construção do Direito Penal liberal.  
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criminosos se tatuariam), crueldade, leviandade, aversão ao trabalho, instabilidade, 

vaidade, tendência a superstições, precocidade sexual (FERNANDES, 2002, p. 81 apud 

GRECO, 2016, p.53). 

Nessa mesma fase criminológica, Enrico Ferri, aluno de Lombroso, jurista e 

político, adere às teses de Lombroso e agrega fatores econômicos e sociais à prática do 

delito, sendo, por isso, considerado o precursor da sociologia criminal. Segundo Ferri, as 

questões sociais do ambiente em que o indivíduo está inserido podem influir na prática 

criminosa. No mesmo diapasão, Raffaele Garofalo também adota uma postura 

determinista, negando o livre-arbítrio, contudo, diferente de como fazia Lombroso, 

Garofalo buscou estudar o crime e não o criminoso, definido assim um conceito material 

de crime como “conduta que viola os mais comezinhos sentimentos de solidariedade 

social, tais como a probidade e a piedade.” (ARAÚJO, 2019, p.110) 

Ao adotar esta postura frente ao crime e ao criminoso, ambos autores defendem 

que a pena não seria compatibilizada com a retribuição, como sustentado pela Escola 

Clássica, mas sim em razão da periculosidade do delinquente, como um meio de defesa 

social.  

Vê-se, nesse contexto, que a Criminologia Positivista forneceu subsídios para a 

criação do estereótipo do delinquente, como aqueles oriundos das classes menos 

favorecidas, com baixo nível de escolaridade, e que, por isso, deva ser classificado como 

indivíduo de alta periculosidade, o que influencia não apenas no modelo de aplicação da 

pena, mas também no tratamento frente ao Estado ao exercer a força física. 

 

 

2.2.DA RESPOSTA AO CRIME  

 

 

Feita essa breve reflexão histórica, devemos avaliar as diferentes formas de 

resposta ao crime. Para tanto, partiremos do pressuposto de que as ciências criminais ou 

“ciência penal total”4 é o conjunto formado por três momentos: Direito Penal (momento 

normativo); Política Criminal (momento decisional) e Criminologia (momento 

explicativo-empírico)5.  Valei ressaltar, que, aos referidos momentos, Luiz Flávio Gomes 

 
4 Expressão cunhada por Franz Von Liszt (Gesamte Strafrechtswissenchaft), in Tratado de Direito Penal 

Allemão. Rio de Janeiro: F. Briguet & C., Tradução e prefácio: José Hygino Duarte Pereira, 1899, Tomo I. 
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e Raúl Cervini acrescentam o aspecto instrumental (Direito Processual Penal) e o 

executivo (Direito de Execução Penal), destacando que “o saber empírico e saber 

normativo não podem seguir seus caminhos distanciados” (GOMES; CERVINI, 1995, p. 

21). É a partir desse conjunto, caracterizado pelo controle social e pela busca da redução 

da criminalidade, que o sistema criminal se firma, de modo a legitimar as exigências 

relativas à punibilidade.  

Não há dúvidas de que a prática de um delito provoca a reação em sentido 

contrário por parte do Estado e da sociedade. Esse reflexo se baseia em três modelos, 

quais sejam: dissuasório; ressocializador e restaurador. O primeiro (dissuasório), também 

conhecido como modelo clássico ou retributivo, fundamenta-se na relação exclusiva entre 

o Estado e o criminoso, em que aquele se utiliza da sua soberania e legitimidade para 

impor uma pena como meio de reparar o mal causado por este. A eficácia preventiva 

desse modelo consiste na premissa de que o infrator seria dissuadido de praticar o delito 

ao sopesar as vantagens e desvantagens da sua ação, sendo assim capaz de optar pelo não 

cometimento do delito, visto que seria submetido ao rigor da pena. Nesse contexto: 

.  

Esse é o tema central do utilitarismo inglês e suas tentativas de reformar 

o sistema prisional, bem como da escola clássica da criminologia. Seria 

uma questão de tornar o "infrator" mais custoso do que benéfico para 

cometer um crime, de tal forma que na hora de transgredir uma norma 

· ele pesasse o custo e o benefício e se abstivesse de tal transgressão em 

vista de seu custo. Este é um modelo racional de comportamento do 

homem: o ser humano busca fins e seu comportamento é orientado 

nessa direção, pesando a todo momento os custos e benefícios de cada 

decisão ou possível comportamento alternativo para o mesmo fim. Esse 

cálculo racional seria uma característica essencial do comportamento 

humano e, naturalmente, também do comportamento criminoso 

(MARTÍN, 1984, p.11).6 
 

 

Verifica-se, a partir dessa ponderação, que o mecanismo dissuasório é moldado 

por diversas variáveis que contribuem na escolha realizada pelo infrator, como uma 

escolha racional.7 No entanto, diante da diversidade de personalidades, com diferentes 

experiências vividas por cada um, seria inconcebível concluir que a privação da liberdade 

intimida sempre do mesmo modo. Na verdade, a pura repressão, desprovida de políticas 

públicas, é insuficiente para prevenir o delito (KAHN, 2000, p.1).  

 

 
6 Tradução nossa. 
7 Fundada na teoria da escolha racional, considera-se que há racionalidade na ação social. Logo, o indivíduo 

é capaz de reunir informações que servem como substrato para suas escolhas. 
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Diferentemente do modelo supracitado, o modelo ressocializador se baseia na 

reinserção social do delinquente, com a participação ativa da sociedade. Dessa forma, a 

reação em face da prática do delito não se limita ao mero castigo, visa, na verdade, o 

afastamento de estigmas. Vê-se, nesse aspecto, que a pena não mais pode ser conhecida, 

exclusivamente, como a negação da negação do direito8, ou seja, como reflexo 

retributivo-punitivo em razão do rompimento do contrato social (violação da norma legal 

que rege a sociedade) sem a necessária preocupação com a pessoa do infrator, devendo 

ser observada de modo que configure utilidade. Assim, entendemos que o importante não 

é castigar implacavelmente o culpado, senão orientar o cumprimento e a execução do 

castigo, de modo que possa configurar alguma utilidade (MOLINA, 1998, p. 383 apud 

SILVA, 2003, p.39) 

Nesse sistema, entende-se a prisão como meio e reinserção humanitária do 

indivíduo ao convívio social. Tem-se, dessa forma, a participação direta do Estado, do 

infrator e da sociedade, possuindo a vítima posição secundária. 

Quanto ao modelo restaurador, também conhecido como modelo integrador ou 

justiça restaurativa, destaca-se não apenas a busca pela recuperação do delinquente, mas 

também a assistência à vítima, de modo a restabelecer o controle social abalado pela 

prática do delito. Nesse sentido, entende-se que a reparação do dano gera sua restauração. 

Assim, diferentemente dos modelos anteriores, o modelo da justiça restaurativa visa 

restabelecer o status quo ante do agente infrator. 

Vê-se, nesse contexto, que a vítima possui posição mais ativa frente ao delito, 

agindo diretamente na negociação entre as partes do conflito criminal. Busca-se, dessa 

forma, soluções alternativas diversas da pena privativa de liberdade, afastando-se assim 

as humilhações e o caráter ameaçador das penas. Desse modo, ensina Molina: 

 

 O modelo integrador redefine o próprio ideal de justiça. Concebe o 

crime como conflito interpessoal concreto, real, histórico, resgatando 

uma dimensão que o formalismo jurídico havia neutralizado. Orienta a 

resposta do sistema mais à reparação do dano que o infrator causou a 

sua vítima, às responsabilidades deste e às da comunidade, do que ao 

castigo em si. Prepõe-se, pois, a intervir no conflito construtiva e 

solidariamente, sem metas repressivas, procurando soluções. E não a 

partir de suas auctoriatas, senão por meio de pacto, do consenso, do 

ajuste, da composição: mediante a negociação, confiando na 

 
8 Segundo o pensamento de Hegel, a pena é negação da negação do Direito. Isso significa, na afirmação de 

Mig Puig, que, “se a ‘vontade geral’ é negada pela vontade do delinquente, ter-se-á de negar esta negação 

através o castigo penal para que surja de novo a afirmação da vontade geral. (BITENCOURT, 2012, p. 56) 
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capacidade dos implicados para encontrar fórmulas de compromisso. A 

justiça restaurativa já não gira em torno da ideia excludente e obsessiva 

do castigo, senão da reparação, de conciliação e da pacificação 

(MOLINA, 2013, p. 158) 

 

Essa resposta construtiva e solidária, desprovida de metas repressivas, não se 

coaduna integralmente com as teses abolicionistas, que não reconhecem a intervenção do 

modelo punitivo estatal. Na verdade, trata-se da aplicação da pena por uma perspectiva 

reformadora ou substitutiva, objetivando assim a intervenção mínima do Estado, ou ainda 

a substituição da pena privativa de liberdade por outras medidas alternativas, o que 

conduz à humanização do sistema penal diante das suas profundas deficiências 

(FERRAJOLI, 2002, p. 202-205). 

Enquanto o modelo da justiça restaurativa possui ideais compatíveis com o direito 

penal mínimo, estabelecendo, assim, uma proposta alternativa e proporcional da pena, 

pautada na comunicação entre as partes e o Estado e, sobretudo, na participação da vítima; 

a perspectiva do abolicionismo penal não traz consequências positivas a nenhum desses 

envolvidos, nem mesmo ao ofensor. 

Hoje, o modelo retributivo, caracterizado pelo encarceramento em massa, pela 

busca da ressocialização e da prevenção, é preponderante quando o assunto é reação ao 

delito. Dessa forma, tem-se a pena privativa de liberdade como principal medida de 

resposta ao crime. Contudo, percebemos que, na prática, trata-se de um modelo falido, 

cujo resultados encontram-se cada vez mais distante de tais pretensões. Nesse aspecto, 

Cezar Roberto Bitencourt afirma que “não há possibilidade de a prisão realizar um 

objetivo reabilitador ou ressocializador do delinquente.” (BITENCOURT, 2001, p.41). 

Um dos maiores problemas do atual sistema carcerário é o elevado número de 

presos. Conforme relatório do projeto “Sistema Prisional em Número”, compilado pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Brasil, no segundo semestre de 

2019, possuía a capacidade para 237.217 presos em regime fechado, porém, manteve um 

total de 377.237, ou seja, 59,03% maior que o suportável9. Neste mesmo ano, conforme 

dados do CNMP, 238 presos foram mortos dentro dos presídios de todo o Brasil. Essa 

superlotação prisional gera enormes consequência negativas, conduzindo os internos a 

uma realidade desumana, diante das condições degradantes ocasionadas pela ausência de 

infraestrutura prisional. 

 
9 Os dados podem ser acessados em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12922-projeto-

sistema-prisional-em-numeros-mostra-taxa-de-ocupacao-de-165-nos-presidios-brasileiros  
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Vejamos abaixo um levantamento da população encarcerada no período de julho 

a dezembro de 2020: 

 

Gráfico 1: População carcerária no período de julho a dezembro de 2020 

 

Fonte: INFOPEN 

 

Conforme dados apurados pelo Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN) no segundo semestre de 2020, entre julho e dezembro do 

respectivo ano, evidencia-se a necessidade de tornar o sistema carcerário mais eficaz. O 

referido levantamento expõe dados sobre todas as unidades prisionais dos Estados 

Brasileiros, apontando, nesse sentido, o número total de 665.455 pessoas em situação de 

cárcere, sendo destes 335.773 (50,45%) em regime fechado; 106.826 (16,05%) em regime 

semiaberto, além dos preocupantes 215.317 (32,35%) presos provisórios, e, finalmente, 

7.539 internos em regime aberto, representando 1,13% do cárcere10. 

Ao compararmos os dados da Infopen e do CNMP, podemos inferir que, entre o 

segundo semestre de 2019 e o segundo semestre de 2020, houve uma diminuição do 

quantitativo de presos em 41.464 (aproximadamente 11%). Contudo, mesmo com essa 

baixa, o número de preso é extremamente alto, quando comparado com a capacidade 

máxima de 237.217, ou seja, atualmente há quase 30% a mais que o suportável. 

 
10 Disponível em: <encurtador.com.br/nKSX2>Acesso em: 14 out. 2021. 
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Diante disso, não podemos deixar de frisar que precisamos rever o modelo de 

reação ao delito que vigora em nossa sociedade. É preciso considerar que os benefícios 

que a Justiça Restaurativa pode nos oferecer é capaz de reconstruir não apenas o sistema 

prisional, mas também a maneira como enxergamos o crime, o infrator, a vítima e as 

instituições que compõem a persecução penal, como a instituição policial11, a qual será 

objeto de discussão a seguir. 

 

 

2.3.DO CONTROLE SOCIAL E DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 

 

 

A partir da construção de instituições e de sanções penais, orientadas a controlar 

o comportamento dos indivíduos, conformando-os às obediências das normas impostas 

pelo Estado e desestimulando comportamentos contrários a elas, nasce a ideia de controle 

social. Esse controle pode ser informal – exercido por instituições não estatais, porém 

legítimas, como escolas; igrejas; família; amigos e trabalho –, ou também, formal – 

constituído pelos órgãos estatais: Polícia Judiciária; Ministério Público; Poder Judiciário; 

Sistema Penitenciário; etc. –, possuindo atuação subsidiária. 

 Assim leciona Henrique Hoffmann e Eduardo Fontes: 

 

 Em regra, o processo de socialização do indivíduo se dá nos meios 

informais. Desse modo, o controle formal é subsidiário, pois só entra 

em ação quando o controle informal falhou e não foi suficiente para 

coibir a prática delitiva, na medida em que atuará de maneira coercitiva, 

estabelecendo sanções diversas das que são impostas no âmbito 

informal. A efetividade do controle formal é bem menor em relação ao 

controle informal. Fácil perceber que a criminologia hodiernamente 

constitui-se em ciência indispensável para a boa atuação da polícia 

judiciária e também dos demais órgãos de persecução penal. 

Evidentemente o delegado de polícia, na tomada de suas decisões, não 

pode abrir mão da aplicação das ciências jurídicas (principalmente o 

Direito Penal, Processual Penal, Constitucional e Administrativo), que 

continuam sendo o substrato imediato de conhecimento a incidir no 

caso concreto (HOFFMANN, 2018, p.3)12. 

 
11 As questões que envolvem o instituto da Justiça Restaurativa são esmiunçadas na seção 3, momento em 

que abordaremos os delineamentos conceituais, históricos e práticos sobre esse instituto. 
12

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-mai-22/academia-policia-criminologiaconhecimento-

essencial-policia-judiciaria#_ftnref1> Acesso em: 14 out. de 2021. 
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Um dos subsistemas do controle social formal é o controle social penal cuja 

finalidade é a prevenção e repressão delitos através de medidas punitivas (penas, medidas 

de segurança, etc.) Dessa forma, esse sistema possui como característica precípua a 

prisão, sendo está a sua resposta penal básica. Vale ressaltar, que, um dos principais 

pilares desse controle é a polícia.   

O termo polícia tem origem no latim politia, que, por sua vez, é originária da 

palavra polis (cidade). Ao longo do tempo, essa palavra foi assimilada a diversos outros 

significados. Durante a Antiguidade, a partir de Platão e Aristóteles, o conceito passa a 

designar o conjunto de leis e regras para a boa administração geral da pólis, assumindo, 

conforme ensina Platão em A República, a noção de “guardiões das leis e da cidade”: 

“quando os guardiães das leis e da cidade são guardiães apenas na aparência, percebes 

que eles a arruínam de alto a baixo, ao passo que, de outro lado, só eles possuem o poder 

de administrá-la bem e torná-la venturosa.” (PLATÃO, 1965 apud AFONSO, 2018, 

p.216-217) 

Na Idade Média, por sua vez, o conceito ligava-se à boa ordem da sociedade civil, 

o que representava a vontade e a ação do monarca no controle social. Segundo João José 

Rodrigues Afonso: 

 

 Nessa altura, a palavra polícia não estava propriamente conotada à ideia 

da segurança de pessoas e bens ou à prevenção da criminalidade, como 

o está hoje. A ordem pública, boa ordem da sociedade civil, conseguida 

através da função de polícia, traduzia a vontade e ação do monarca 

tendente a prover uma organização à civilização, manter a ordenação 

social, a paz e a tranquilidade em todos os domínios (cultural, social, 

económico, financeiro, religioso). No que respeita à segurança pública 

e à prevenção criminal, não havia uma apropriação desta missão por 

parte da Coroa, pelo que a função policial, a este nível, desenvolvia-se 

sem formalismos institucionais, pelas mãos de diferentes atores. Em 

Portugal, eram os meirinhos, jurados e alcaides nas vilas e cidades, as 

Ordenanças nos caminhos e estradas do Reino, os quadrilheiros em 

Lisboa e Porto, as milícias dos grandes senhores das terras (nobres) nos 

demais lugares. (AFONSO, 2018, p.219) 

 

Dessa forma, a palavra polícia não estava vinculada aos ideais de segurança de 

pessoas e bens ou prevenção de delitos, mas sim à atividade administrativa. Com a 

gradual busca pelo poder, caracterizado pelo autoritarismo e arbitrariedades, a atividade 

da polícia que antes correspondia à boa administração e à defesa dos bons costumes, passa 

a compor o âmbito da discricionariedade e da violação à lei e à justiça. Na modernidade, 
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embora o conceito de polícia não tenha sido integralmente desvinculado da ideia de boa 

administração do Estado, a defesa dos bons costumes era, na verdade, um elemento-chave 

que servia de pretexto para a intromissão da polícia em todos os assuntos, funcionando 

assim como um freio da sociedade. (Ibidem, p. 219). 

Em razão dessa busca desenfreada pelo poder e da utilização da polícia como meio 

para atingir esse fim, a definição de polícia passa a envolver uma odiosa reputação. Por 

muito tempo, a polícia continuou servindo interesses estranhos à segurança das pessoas e 

de seus bens, bem como à prevenção da criminalidade, para dedicar ao protecionismo do 

poder político. A esse processo autoritário de fortalecimento dos representantes de Estado 

e aumento ilimitado de poder, consolida-se a expressão Estado de Polícia. Nesse sentido: 

 

 A partir do século XVII, parece-me que a palavra ‘polícia vai começar 

a adquirir um significado profundamente diferente. Creio que podemos 

resumi-lo, grosso modo, da seguinte maneira. A partir do século XVII, 

vai-se começar a chamar de ‘polícia’ o conjunto dos meios pelos quais 

é possível fazer as forças do Estado crescerem, mantendo ao mesmo 

tempo a boa ordem desse Estado (FOUCAULT, 2008, p.421). 

 

Após as grandes Revoluções, sobretudo a Francesa (1789), o código francês de 3 

Brumário do ano IV (25.10.1795) trouxe à polícia novas proporções ao dividir suas 

funções em administrativas, cujo objetivo era a manutenção da ordem pública e a 

prevenção dos delitos, e judicial, cujas atribuições eram de investigar, reunir os meios de 

provas e apresentar os infratores aos tribunais, a quem competia aplicar as penas 

(PACHECO, 1994, p. 44 apud, RODRIGUES, 1996, p. 12). 

Com a posterior consolidação do Estado Democrático de Direito – fruto da 

transformação política, econômica e social – a polícia assume um novo conceito mais 

próximo ao atual, exercendo atividades administrativas que asseguram aos cidadãos o 

exercício dos direitos individuais e sociais. Assim, em contraposição ao Estado de Polícia, 

o Estado de Direito constrói uma nova relação entre polícia, sociedade e controle social, 

passando a assumir novas funções conforme a nova realidade. Esse novo formato, cujos 

parâmetros giram em torno da satisfação dos interesses da comunidade, impulsiona a um 

novo controle social penal desvinculado da mera retribuição que ainda repousa em grande 

parte do fenômeno criminal.  

Assim, a obediência irrefutável à lei, o respeito incondicional aos direitos 

humanos, a necessidade de proximidade entre seus agentes e a sociedade, além da 

observância aos princípios basilares de eficiência, passaram a ser palavras de ordem na 



26 

 

busca por uma polícia que se propõe a garantir os ideais impostos por essa nova ordem 

jurídica estabelecida (SILVA, 2019, p. 20). 

Nesse sentido, a partir das sucessivas (e necessárias) restrições em face do 

significado de polícia, que o seu conceito foi moldado de tal forma como a conhecemos 

hoje, como um instrumento essencial na consolidação e manutenção do Estado 

Democrático de Direito. Contudo, percebemos que a compreensão histórica que envolve 

as raízes da atuação da polícia junto à sociedade e aos representantes de Estado, a 

transforma em elemento basilar da produção de culpados. Assim, a partir do legítimo 

emprego da força física do Estado no combate à criminalidade, a polícia estaria atuando 

cegamente na busca incessante pela identificação ou não de um culpado, sendo esta a 

forma principal de demonstrar a sua eficiência à sociedade. Essa antiga essência torna-se 

um grande entrave para a real compreensão sobre aquilo que a polícia desenvolve. Com 

base nesse entendimento mitigado, podemos considerar que a polícia compõe um sistema 

penal que: 

 

 a) fabrica culpados, na medida em que aponta a culpa de um dos 

protagonistas, sem avaliar a participação dos outros personagens; b) 

produz efeitos contrários àqueles formalmente declarados, pois, em vez 

de reintegrar o condenado à sociedade, leva-o à reincidência, na medida 

em que o estigmatiza, colocando a sociedade contra ele; c) cria e reforça 

as desigualdades sociais; d) transfere para si o conflito das pessoas 

envolvidas, colocando-as no papel de meros espectadores; por fim, e) a 

interpretação do fato apropriado é circunscrita ao tempo e ao espaço em 

que eles aconteceram, não considerando qualquer tipo de evolução 

(HULSMANN, 1993, p. 282). 

 

 

Por esse viés, conforme ensina Emerson Silva Barbosa, a investigação policial é 

preordenada para obtenção ou produção de uma verdade objetiva, nascendo assim o 

suporte para a responsabilização penal. Além disso, o apelo frequente à subsunção de 

situações problemáticas a normas penais, como forma de dar uma resposta ao clamor 

popular pela necessidade da prisão tem como consequência a fabricação de suspeitos. 

Dessa forma, o caráter punitivo da polícia é exaltado ao se exigir a classificação provisória 

do fato e atribuição de responsabilidade a alguém (BARBOSA, 2020, p. 232). 

Essa forma de combater à criminalidade, valorada pela perseguição do conflito a 

partir da perspectiva meramente abstrata, em que a adequação entre a conduta ilícita e a 

norma penal é o primeiro passo para obter bons resultados, constitui falsa sensação de 
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melhoria do sistema de justiça criminal. O que se espera, a partir disso, é que a polícia, 

por ser o primeiro filtro desse sistema, deva ser observada como a porta de entrada para 

a definição ou não do culpado. Na verdade, diante das múltiplas funções assumidas pela 

polícia contemporânea, defini-la como mero órgão repressivo é fechar os olhos para as 

reais formas de redução da criminalidade.  

Segundo Rolim, considerando o que se espera das polícias, é essencial definirmos 

se queremos que elas priorizem a prisão dos culpados, operando assim como parte do 

sistema especialmente retributivo da pena, ou que priorizarem estratégias que possam, de 

fato, reduzir a criminalidade. “Todos, é claro, esperam que as polícias prendam 

criminosos. Mas há determinados crimes que não são encarados como graves e outros 

que, mesmo sérios, não demandam atenção da opinião pública.” (ROLIM, 2006, p. 22) 

É importante ressaltarmos que a maior parte da atividade policial está relacionada 

aos conflitos classificados como de pequeno potencial ofensivo, carregados de emoções 

e com baixa ofensividade, mas que, por vezes, são considerados “meros aborrecimentos” 

que se adequam à norma penal e que, por isso, exigem a atuação policial.  

Na verdade, não existe problema humano, ou não se pode imaginar um, sobre o 

qual se possa dizer, sem o mínimo de dúvidas, que não irá se tornar um assunto de polícia 

(BITTNER, 2003, p. 235 e 240). Não podemos negar que a polícia, por ser a porta de 

entrada para a efetivação do sistema de resposta ao delito, possui a capacidade única de 

lidar com todos os tipos de emergências. O que nos leva a concluir que “o policial, e 

apenas o policial, está equipado, autorizado e é necessário para lidar com toda emergência 

que possa ter de ser usada força para enfrenta-la.” (Ibidem, p. 235 e 240). 

No entanto, caso continuemos seguindo, exclusivamente, a o viés da polícia como 

instituição obcecada pela prisão dos culpados a partir da repressão de crime, sem 

considerar as particularidades que envolvem as demandas dos envolvidos, aplicando, 

assim, a lei de forma irrestrita, estaremos nos distanciando dos resultados mais efetivos à 

prevenção criminal, que, por envolver o consenso e a reparação, acarreta em uma relação 

mais harmoniosa entre a polícia e a sociedade. É a partir dessa perspectiva que Vanagunas 

sugere a definição da polícia “como uma organização de serviços humanos, pois tal 

definição reflete melhor as ‘realidades’ do policiamento urbano.” (VANAGUNAS, 2002, 

apud SOUSA, 2012, p. 402). 

Dessa forma, conforme o autor, podemos inferir que: 
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 A agência policial se torna responsável pela qualidade e pela quantidade 

de seus vários serviços diretos, em resposta às solicitações dos cidadãos 

[...], em vez de ser vagamente responsabilizada, em uma comunidade 

abstrata, pela tarefa nebulosa de controlar o crime. [...] Na agência 

policial como uma organização de serviços humanos, o policial é o 

principal prestador de serviços policiais. [...] A seleção, treinamento, 

educação, economia e status de recompensas do policial devem 

melhorar de forma correspondente. (Ibidem, p. 402) 

 

  

O que podemos inferir, a partir dessa relação entre controle social e polícia 

judiciária, é que, se por um lado essa polícia é detentora legítima da violência para a 

efetiva repressão de delitos (desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e os 

princípios constitucionais que envolvem direitos humanos), por outro, possui os atributos 

necessários para atuar na resolução de conflitos através de medidas alternativas, indo além 

da função legalmente estabelecida13. 

 

 

2.4.DO PAPEL DA VÍTIMA NO FENÔMENO CRIMINAL 

 

 

Inicialmente, é de suma importância estudarmos o conceito de vítima e de vítima 

penal. A doutrina destaca duas importantes alternativas para esse conceito: a vítima, em 

sentido amplo, abrangendo todas as espécies de vítimas que possam vir a existir; e a 

vítima penal, como aquela que, de certa forma, teve o seu bem jurídico violado, sendo 

este bem resguardado pelo direito penal.   

Sobre essa questão, Alline Pedra Jorge, brilhantemente, esclarece que: 

 

 Do latim, victima significa a pessoa ou animal sacrificado ou destinado 

aos sacrifícios, oferecido como forma de pedido de perdão pelos 

pecados humanos. A palavra é derivada do verbo vincire, que significa 

atar ou amarrar, vez que o animal ou pessoa a ser sacrificado após uma 

vitória era amarrado. Observando esta interpretação, verificamos a 

conotação de perdedor que o uso da palavra vítima representa. A 

expressão vítima por si só tem o significado de perda, atado, amarrado, 

pessoa ou animal que, ao perder uma batalha, não tem como impor 

 
13 A Constituição Federal do Brasil, no art. 144, estabelece que “A segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...] IV - polícias civis.” No § 4º, dispõe sobre sua 

competência, incumbindo-a, ressaltada a competência da União, das funções de polícia judiciária e de 

apuração das infrações penais, exceto as militares. 
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resistência ao sofrimento. É isto que refrete no inconsciente geral, daí 

por que, dentre outros motivos, a coletividade enxerga a vítima como 

perdedora. 

 

E acrescenta: 

 

 Vítima penal seria, então nos termos da Declaração da ONU para as 

Vítimas de Delito, quem sofre as consequências da violação de uma 

norma penal, podendo estas defender interesses criminais e não 

criminais. Verificamos então que o conceito de vítima é bem mais 

amplo que o de vítima penal estudadas pelo Direito Penal. O conceito 

de vítima sempre foi o de mero sujeito que sofre as consequências de 

uma infração, visto como objeto, e não como parte da relação 

processual. Para a Vitimologia é algo mais amplo, sendo vítima toda 

aquela pessoa física ou jurídica e ente coletivo prejudicado por ação ou 

omissão humana que constitua infração penal, ou não, desde que este 

ato seja uma agressão a um direito fundamental. 

 

Em termos etimológicos, percebemos que a vítima representa a derrota, a perda 

sobre algo, sendo considerada para o direito penal como mero objeto de um fato ilícito, 

isto é, como o indivíduo que sofreu as consequências do rompimento da norma penal. 

Diferentemente, para vitimologia14, a vítima vai além do aspecto jurídico, devendo ser 

analisada dentro da gênese do crime, a partir de um caráter multidisciplinar. Não é por 

acaso, que um dos grandes objetivos da vitimologia consiste em dispor de medidas 

assistencialistas à vítima e a reparação do dano sofrido por ela.  

Sobre essa questão, explica Selma Santana, que: 

 

 A vítima, além de sofrer a vitimização primária (decorrente de sua 

relação com o infrator), pode sofrer uma vitimização secundária, que 

decorre do contato da vítima com as instâncias de controle social, que 

a tratam de maneira impessoal. Some-se a isso a sensação de perda de 

tempo e de recursos, como como consequência de excessiva 

burocratização do sistema. (SANTANA, 2010, p.23) 

 

No decorrer da história do direito penal, a posição da vítima no delito sempre ficou 

à margem dos interesses da sociedade e do Estado. A princípio, preocupava-se com a 

figura do agressor, com o delito e com a resposta à violação da norma penal. Dessa forma, 

o olhar da Escola Clássica de Beccaria e da Escola Positiva de Lombroso, Ferri e Garofalo 

era voltado para a tríade: delito; delinquente e pena. Além disso, é possível reconhecer 

 
14 A vitimologia consiste em uma parte da criminologia que estuda a vítima e suas relações com o infrator 

e o sistema. 
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que a vítima passou por três marcos, quais sejam: o do protagonismo, também conhecido 

como idade de ouro da vítima, o da neutralização e, por fim, o marco da redescoberta da 

vítima, sendo esta a fase atual (BARROS, 2008, p.49).  

Na primeira fase da evolução no tratamento da vítima (fase de ouro) – marcada 

pela vingança privada –, a retribuição do delito partia da própria vítima ou da família a 

qual ela fazia parte. Nesse momento, a vítima ou o seu grupo assumiam a persecução 

criminal, formando o desejo da coletividade, ainda que de forma não estatal. Assim, o 

direito penal se consubstanciava em uma espécie de justiça privada, regrada pelos 

costumes e normas aprovadas pela comunidade do ofendido.  

A respeito dessa fase, assevera Guilherme Costa Câmara: 

 

 Não obstante o realçado protagonismo da vítima individual, não se pode 

deixar de reconhecer que numa fase da vingança privada (ilimitada) que 

envolvia, com alguma frequência, a participação direta da família ou 

mesmo da tribo ou clã ofendido – contra não apenas o agressor, mas seu 

respectivo grupo – indícios veementes de que o modelo vindicativo 

assumia uma feição coletiva. É nesse sentido que assevera-se [sic] de 

modo enfático que ‘[...] Uma ofensa contra o indivíduo representava 

uma ofensa contra seu clã ou tribo’. (CÂMARA, 2008, p.24). 

 

Gradualmente, durante a passagem entre o Antigo Regime para a Modernidade, 

com o surgimento das primeiras organizações sociais e com a expropriação do conflito 

por parte do Estado, as penas de multa e as ofensas passam a ser reconhecidas em favor 

do soberano. Com isso, a segunda fase (neutralização) vai tomando forma, fazendo com 

que a vítima seja, aos poucos, abstraída da resolução do conflito penal, tornando-se mero 

informador do ilícito sofrido. Importa frisarmos, que, nessa fase, há uma maior 

preocupação à pessoa do infrator, buscando assim a humanização da pena. 

A partir disso, o monopólio do jus puniendi pelo Estado é estabelecido, trazendo 

consigo a neutralização da vítima, já que a reação ao delito passa a pertencer ao Estado e 

não mais ao indivíduo. Desse modo, a exclusão da vítima na resolução de conflito 

relaciona-se com uma nova ordem do exercício de poder que, em certa medida, é 

demonstrada através da expropriação do conflito pelo Estado. Por essa perspectiva, o 

interesse da vítima é generalizado, servindo apenas para aquisições internas do controle 

social estabelecido pelo direito penal estatal.  

Nesse sentido, acrescenta Winfried Hassemer: 
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 A neutralização da vítima e a generalização do seu interesse não 

constituem apenas características do Direito Penal estatal: elas são 

também aquisições internas do controle social do desvio. Tanto a 

vingança e o conflito na história do Direito, como as reações sociais de 

medo da criminalidade que chegam à justiça privada e ao linchamento, 

indicam que a vítima é uma dupla ameaça aos interesse humanos; ela 

corre o cisco de tornar-se o autor, respondendo à violência com 

violência, à lesão com lesão; o fato de que se socializa o interesse da 

vítima justifica o perigo de que grupos sociais que estão vinculados ou 

que se sentem vinculados diretamente com a vítima junte-se às 

campanhas de vingança ou de prevenção em face do autor ou daqueles 

que se detêm com isso.(HASSERMER, 2005, p.114). 

 

O que se percebe, em verdade, é que o papel da vítima não é alterado pelo 

desenvolvimento do direito penal estatal, mas sim pela adaptação desse direito ao 

conceito de prevenção. O direito penal orientado pela prevenção, de modo algum, poderá 

olhar para a vítima; deverá, na verdade, olhar para o futuro, buscando formas de 

ressocializar o autor e intimidar os futuros autores, fortalecendo assim a consciência geral. 

Por outro lado, o direito penal orientado pela retribuição do injusto, volta os seus olhos 

para o presente, e considera a vítima como um dos seus principais instrumentos para a 

cominação da pena. Pois, se a lesão foi causada nela, podemos afirmar, então, que a 

resposta ao crime é uma retribuição fundada na dimensão do dano, na intensidade da lesão 

ou no prejuízo causado. (Ibidem, p. 114) 

Contudo, ainda que o nosso ordenamento penal seja carente quanto à proteção e 

amparo da vítima, não podemos considerar esse sistema como um tipo de prevenção puro. 

O Código Penal Brasileiro, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.848/1940, assevera em seu 

artigo 59 que a vítima deve ser considerada para fins de fixação da pena-base, observando 

o limite da sua influência na infração penal.   

Além disso, com o advento da Lei de Juizados Especiais Criminais (Lei nº 

9.099/95), inerente ao direito penal de 2ª Velocidade15, é possível notar maior 

preocupação com a vítima, ao possibilitar que ela exerça papel elementar durante a fase 

pré-processual, por meio da composição civil, da transação penal e da suspensão 

condicional do processo16. Podemos afirmar, nesse caso, que a redescoberta da vítima 

 
15 Conforme ensina a doutrina de Jesus-Maria Silva Sanchez, o chamado “direito penal de 2ª velocidade” é 

aquele caracterizado pela aplicação de penas que não conduzem o condenado ao cárcere, valorizando, 

assim, as medidas diversas da pena privativa de liberdade. Exemplo disso, é a Lei 9.099/95, que prioriza as 

penas alternativas.   
16 Os referidos institutos estão previstos nos artigos 72, 76 e 89 da Lei 9.099/95. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm 
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nasce através da sua valoração durante o fenômeno criminal, produzindo efeitos tanto no 

âmbito da criminologia como na seara do direito penal e do processo penal.  

Na fase inquisitiva (pré-processual) a vítima possui papel fundamental nas ações 

penais que dependem da sua comunicação, como a ação penal privada e a ação penal 

condicionada à representação. Nesses casos, a investigação somente poderá ser iniciada 

após a sua representação direcionada ao Delegado de Polícia. Diferentemente, na ação 

penal incondicionada, embora a vítima seja a maior lesionada na relação criminal (já que 

é ela quem tem o seu bem jurídico violado), os seus interesses são sobrepostos aos 

interesses do Estado (representado pela Polícia Judiciária). Desse modo, a vítima passa a 

ser considerada como mero objeto que, quando aproveitado pela autoridade policial, 

contribui na formação de elementos que substanciam a opinio delict do titular da ação 

penal. 

Importa frisar, ainda, que, recentemente, através da Lei 13.964/2019 (Lei 

Anticrime), foi instituído o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 

28-A do Código de Processo Penal Brasileiro e originário da Resolução 181/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Conforme podemos extrair do texto 

legal, o acordo é feito entre o promotor e o investigado, almejando, além da 

responsabilização do autor, a restauração do dano causado ou restrição da coisa à vítima, 

salvo quando não for possível fazê-lo. Contudo, embora o ANPP estimule a 

autocomposição do conflito, fornecendo, assim, uma visão diversa do fenômeno do 

retribucionismo, é possível notar que a sua regulamentação pecou ao não estabelecer 

maior relevância por parte da vítima nesta autocomposição. 

Por fim, embora a vítima possa atuar, excepcionalmente, de forma mais 

determinante durante a relação do fenômeno criminal, os procedimentos do processo 

penal, em sua maioria, a considera como mero objetivo passivo do processo, desprovido 

de exercer direitos que envolvem os seus interesses, possuindo, assim, um caráter 

meramente simbólico. 
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3. APONTAMENTOS SOBRE A JUSTIÇA RESTAURATIVA  

 

 

Antes de adentrarmos na discussão que envolve a aplicabilidade da mediação 

policial nas delegacias de polícias, torna-se de suma importância abordar as questões que 

envolvem a essência do instituto consensual da Justiça Restaurativa (JR), para tanto, 

discutiremos na presente seção os conceitos e reflexões acerca dos objetivos da justiça 

pacificadora ou restaurativa; os aspectos históricos; os princípios e valores essenciais a 

sua construção e, por fim, a sua aplicabilidade e compatibilidade no Brasil. 

 

 

3.1.CONCEITOS E REFLEXÕES ACERCA DOS OBJETIVOS DA JUSTIÇA 

PACIFICADORA  

 

 

Conforme discutido nos capítulos anteriores, no decorrer da história, a 

humanidade buscou diversos meios para combater a criminalidade. E, como resposta aos 

delitos, encontrou no poder repressivo do Estado, influenciado pela Escola Positivista, a 

necessidade de penas mais severas como meio mais eficaz de retribuir o mal causado pelo 

ofensor. A chamada Justiça Restaurativa no âmbito criminal nasce, então, em razão da 

percepção sobre a impossibilidade de manutenção desse tipo de resposta ao crime, ou 

seja, em decorrência da crise do atual modelo de justiça criminal. 

 Até então, não há um conceito definido sobre esse instituto, posto que se trata de 

postulados relativamente recentes, o que torna a justiça restaurativa algo indefinido, por 

estar em constante processo de aperfeiçoamento. Contudo, podemos afirmar, em termos 

gerais, que a Justiça Restaurativa está diretamente relacionada à resolução de conflitos, 

podendo refletir-se dentro e/ou fora do sistema jurídico-penal, conferindo à vítima um 

papel mais ativo, ao proporcionar o consenso entre os verdadeiros protagonistas do 

conflito. “Mais amplamente, qualquer ação que objetiva fazer justiça por meio da 

reparação do dano causado pelo crime pode ser considerada como prática restaurativa.” 

(SICA, 2007, p. 10). 

Segundo, ainda, Leonardo Sica, trata-se de um processo que reúne as partes com 

interesses em um determinado conflito para resolver coletivamente sobre os efeitos 

daquele fato. Ressalta-se, conforme Adolfo Ceretti e Grazia Mazzonni, que a Justiça 
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Restaurativa representa o último “epiciclo” da justiça penal, que atua em um modelo de 

justiça que envolve a vítima, o réu a comunidade na busca de resoluções para conflito 

com o objetivo de reparar, conciliar e reforçar o sentimento de segurança. (CERETTI; 

MANZONI, 2000 apud SICA, 2007, p. 13). 

Para Howard Zehr, autoridade no assunto: 

  

 A justiça restaurativa tem foco nos danos e consequentes necessidades 

(da vítima, mas também da Comunidade e do ofensor); trata as 

obrigações resultantes destes danos (obrigações do ofensor, mas 

também da comunidade e da sociedade); utiliza processos inclusivos e 

cooperativos; envolve todos os que têm um interesse na situação 

(vítimas, ofensores, a comunidade, a sociedade); busca corrigir os 

males (ZEHR, 2012, p.257). 

 

O referido autor, acrescenta, ainda, o que a Justiça Restaurativa não é, para, então, 

extrair o seu conceito. Nesse sentido, conforme esclarece Howard Zehr (Ibidem, p. 18-

23), a Justiça Restaurativa não busca o ‘pedido de perdão’, tampouco a diminuição da 

reincidência. Além disso, não podemos encará-la como forma de mediação propriamente 

dita, posto que, no conflito mediado ocorre uma presunção de que as partes atuam com 

as mesmas responsabilidades compartilhadas, o que não é o caso, já que, aqui, há a 

necessidade do reconhecimento do dano e responsabilização do ofensor. 

A Justiça Restaurativa promove a conscientização sobre os limites e subprodutos 

negativas da punição, sustentando que a punição não constitui real responsabilização. 

Trata-se, assim, de olhar para os atos praticados, de modo a estimular o ofensor a 

compreender o impacto que o seu comportamento tenha causado, e, a partir disso, adotar 

medidas para corrigir tudo o que for necessário. Dessa forma, conforme as palavras do 

autor, trava-se de uma nova lente que nos oferece uma nova visão do evento 

criminológico (Ibidem, p. 49).  

Nesse sentido, segundo os ensinamentos da Professora Selma Pereira de Santana: 

 

O movimento em prol da justiça restaurativa reconhece que o crime 

atinge a vítima, a comunidade e o autor do delito. A justiça restaurativa 

considera que, para combater, com êxito, os efeitos do crime, devem 

ser atendidas as necessidades das vítimas individuais e das 

comunidades. Ademais, pondera que se deve dar aos autores de delitos 

a oportunidade de responderem, perante suas vítimas, de forma 

significativa, e de responsabilizarem-se pela reparação do dano que 

tenham causado. Entende que a mera recepção de uma pena constitui 

um ato passivo, e não requer que aqueles se conscientizem de suas 

responsabilidades.  
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A justiça restaurativa estima que se deve oferecer-lhes a oportunidade 

de emendar seus erros e de redimir-se ante a si mesmos e a comunidade. 

Entende que, se não se oferecem tais oportunidades, tanto os ofensores 

quanto as suas próximas vítimas, e a comunidade, todos pagarão um 

preço. A noção de justiça restaurativa sustenta que, quando se comete 

um ato delituoso, o transgressor incorre na obrigação de reparar a vítima 

e, por extensão, a comunidade (SANTANA, 2010, p. 1229). 

  

Ainda sobre a proposta e conceituação da Justiça Restaurativa, é possível 

verificar, a partir da Resolução 2002/12 do Conselho Econômico e Social da Organização 

das Nações Unidas (ONU), em seu artigo 1º, que o Programa da Justiça Restaurativa é 

todo programa que utilize processos restaurativos e objetive atingir resultados 

restaurativos, podendo ser utilizado em qualquer estágio do sistema de justiça criminal, 

de acordo com a legislação nacional17. Podemos perceber, dessa forma, que se trata de 

um conceito aberto, ainda em processo de construção e aperfeiçoamento. Além disso, 

considerando ser possível a adoção desse processo em qualquer estágio do sistema de 

justiça criminal, nada impede que ele seja admitido na fase pré-processual, a partir da 

atuação consensual da Polícia Judiciária. 

Sobre o termo “processo restaurativo”, é importante destacarmos que: 

 

 Processo restaurativo significa qualquer processo no qual a vítima e o 

ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou membros 

da comunidade afetados por um crime, participam ativamente na 

resolução das questões oriundas do crime, geralmente com a ajuda de 

um facilitador. Os processos restaurativos podem incluir a mediação, a 

conciliação, a reunião familiar ou comunitária (conferencing) e círculos 

decisórios (sentencing circles) (Ibidem)  . 

 

Como se vê, não há uma definição exata do conceito de Justiça Restaurativa. 

Porém, há pontos em comum que nos remetem à essência desse instituto, quais sejam: a 

valorização da vítima, através da sua participação mais ativa na resolução do conflito; a 

responsabilização do ofensor, estimulando-o a compreender o impacto dos seus atos, 

ouvindo as angústias dos envolvidos e buscando diminuir os impactos causados pelo 

delito, a partir do processo restaurativo.  

Considerando todos esses aspectos conceituais, cumpre ressaltar a interpretação 

estabelecida por Raffaella da Porciuncula Pallamolla, que sistematizou as três concepções 

formuladas por Johnstone e Van Ness, para evitar possíveis simplificações e equívocos.  

 
17 ONU, Conselho Econômico e Social. Resolução 2002/12 de 24 de julho de 2002. Disponível em:< 

shorturl.at/krBC9> Acesso em: 20 de out. de 2021. 
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A primeira concepção (a concepção do encontro), expressa umas das ideias 

centrais desse instituto, ao considerar a possibilidade de as partes envolvidas no conflito 

(vítima, ofensor e outros interessados) se encontrarem em um local menos formal que os 

fóruns e tribunais. Desse modo, espera-se que o envolvidos no delito abandonem a 

passividade e assumam posições ativas nas discussões, bem como nas tomadas de 

decisões, sempre com a ajuda de um facilitador (PALLAMOLLA, 2009, p. 55-56).  

Vê-se, nesse sentido, que o ambiente pode influenciar na efetivação do consenso 

entre as partes. Ademais, conforme esclarece a autora, referenciando Geraldo Prado, os 

mediadores devem ser, preferencialmente, pessoas ligadas à comunidade, evitando-se 

juízes-mediadores.  Pois, quando um juiz atua como conciliador ou mediador, tende, em 

razão da sua “predisposição mental”, a: 

 

inverter a regra de tratamento derivada da presunção de inocência (...) 

em virtude da qual a sua proposição de acordo, mediação ou simples 

transmissão da proposta do acusador aparece como indicação de um 

futuro e possível, às vezes provável, resultado processual desfavorável 

ao réu, que deve motivar esse último a não resistir e, portanto, a não se 

desfazer da imputação, aceitando a proposta formulada” inverter a regra 

de tratamento derivada da presunção de inocência (PRADO, 2002, p. 

89 apud PALLAMOLLA, 2009, p. 93) . 

 

Pela segunda concepção (a concepção da reparação), defende-se que o dano 

causado à vítima deve ser reparado, seja no aspecto material ou de modo simbólico. De 

acordo com Pallamolla, os adeptos dessa tendência afirmam que “a reparação é o 

suficiente para que exista justiça, portanto não é necessário infligir dor ou sofrimento ao 

ofensor.” (Ibidem, p. 58). 

Nesse diapasão, entende Zehr que, quando um mal é cometido, a questão central 

não gira em torno sobre o que devemos fazer com o ofensor ou o que ele merece por ter 

cometido determinado crime, mas sim sobre o que podemos fazer para corrigir a situação. 

Dessa forma, em vez de buscarmos a justiça como retribuição, buscaremos como 

restauração. Para tanto, a fim de alcançar a justiça, devemos reparar o dano causado à 

vítima, promovendo, assim, a “cura”. Além disso, é preciso sanarmos o relacionamento 

entre a vítima e o ofensor, através do chamado “movimento de reconciliação18.” (ZEHR, 

2008, p.191-192). 

 
18 Segundo o autor, a palavrar “reconciliação” descreve pleno arrependimento e perdão que envolve o 

estabelecimento de um relacionamento positivo entre vítima e ofensor. 
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Dessa forma, considerando a reparação do dano como objetivo principal da justiça 

e, subsidiariamente, a reconciliação entre a vítima e o ofensor, o autor estabelece os três 

pilares da justiça restaurativa: i) danos e necessidades da vítima e da comunidade; ii) 

obrigações do ofensor e; iii) engajamento da vítima, do ofensor e da comunidade (ZEHR, 

2012, p. 34). 

Indo mais além, é importante destacarmos as bases da justiça restaurativa 

conforme acentua SANTANA: 

 

As bases da justiça restaurativa estão nas seguintes idéias [sic]: a) o 

delito constitui, em primeiro lugar, uma ofensa contra as relações 

humanas[16]; em segundo, uma violação à lei; b) a justiça 

restaurativa reconhece que o delito é pernicioso e não deve ocorrer; 

porém, admite também que, depois de ocorrido, existem não 

somente riscos, como também oportunidades; c) a justiça 

restaurativa é um processo que permite emendar as coisas tanto quanto 

seja possível, e inclui a atenção das necessidades criadas pelo ato 

delituoso, tais como segurança, reparação dos prejuízos, 

restabelecimento das relações ou dano físico resultante; d) tão pronto 

como as condições de segurança da vítima imediata, da sociedade e do 

infrator fiquem satisfeitas, a justiça restaurativa percebe a situação 

como um tempo de aprendizagem e como uma oportunidade para 

inculcar no autor do delito novas maneiras de atuar na 

comunidade; e) a justiça restaurativa tende a responder ante o delito 

com a maior antecipação possível, com a máxima vontade de 

cooperação e a mínima coerção aos fins do restabelecimento das 

relações humanas; f) a justiça restaurativa dá preferência a que a 

maioria dos atos delituosos sejam tratados com uma estrutura 

cooperativa que inclua os mais impactados pelo delito como grupo que 

provê apoio e faça assumir responsabilidades; g) a justiça restaurativa 

reconhece que nem todas as vítimas serão cooperadoras; h) deve ser 

alertado, para não gerar equívocos, que a justiça restaurativa não 

é branda com o crime; ao contrário, mantém, em expectativa, os 

infratores e submete-os a grandes exigências, maiores que as do 

sistema punitivo tradicional; não é contrária à privação da 

liberdade (SANTANA, 2010, p. 1229-1230)19. 

 

Ressalta-se, ainda, de acordo com a autora, que, deve ser dado aos infratores a 

oportunidade de responderem, perante suas vítimas, de forma significativa, e de 

responsabilizarem-se pela reparação do dano que tenham causado. Nesse sentido, 

podemos verificar que, enquanto o nosso sistema jurídico-punitivo foca, essencialmente, 

em punir o infrator, sem considerar os anseios da vítima e da sociedade, a justiça 

restaurativa observa o delito como um dano provocado entre os indivíduos que compõem 

uma determinada comunidade. Assim, devemos considerar que: “a noção de justiça 

 
19 Grifo nosso.  
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restaurativa sustenta que, quando se comete um ato delituoso, o transgressor incorre na 

obrigação de repara a vítima e, por extensão, a comunidade” (Ibidem, p. 1229-1230). 

Finalmente, pela terceira concepção (concepção da transformação) sistematizada 

por PALLAMOLLA, observa-se a justiça restaurativa como um meio transformador da 

maneira pela qual as pessoas compreendem a si próprias e como se relacionam com os 

outros no dia a dia. Nesse contexto, parte-se da concepção “global” da justiça restaurava 

como uma forma de vida, caracterizada pela ausência de hierarquia entre os seres 

humanos e pela valoração do “nós” em detrimento do “eu”, para que seja, então, possível, 

viver um estilo de vida de justiça restaurativa. (Ibidem, 2009, p. 58-59) 

 

 

3.2. BREVE DELINEAMENTO HISTÓRICO 

 

 

Conforme discutido na seção 220, o senso de punição é característica precípua da 

sociedade desde a Idade Antiga. Podemos considerar, nesse sentido, que o paradigma 

punitivo de gerir o crime funda-se na justiça retributiva, voltando as atenções para os 

meios de punir autor do delito, desconsiderando as necessidades da vítima, e buscando 

resultados mais repressivos e menos reconstitutivos. Assim, diante da violação do 

preceito primário do tipo penal, tem-se, necessariamente, a vontade (do Estado; do 

Legislador; das instituições; e da sociedade) de estabelecer, como resposta, uma pena. 

Nesta subseção, buscaremos expor as origens da chamada Justiça Restaurativa, 

para que, em seguida, possamos compreender seus princípios e sua aplicação no Brasil. 

Inicialmente, devemos considerar que, tal como o conceito de Justiça 

Restaurativa, não há um consenso sobre a suas origens dessa justiça consensual. Segundo 

ensina Tereza Lancry de Gouveia Robalo, “quando falamos em justiça restaurativa, não 

estamos certamente a pensar num modelo de resposta ao crime que tenha nascido no 

século XX. Bem o contrário.” Ao longo da história da sociedade, a procura por soluções 

de conflitos dentro de uma comunidade, com o auxílio de membros respeitados por todos, 

é a forma mais antiga de resolução de conflitos, sejam estes criminais ou não. É possível 

enxergarmos a justiça restaurativa até mesmo na Lei das XII Tábuas, que previa um 

 
20 DO TRADICIONAL SISTEMA CRIMINAL E DA PRODUÇÃO DE CULPADOS 
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momento anterior ao julgamento para possibilitar a conciliação entre as partes. 

(ROBALO, 2012, pág. 31-32). 

Numa perspectiva oriental, desde a fundação da República Popular da China, em 

1949, podemos vislumbrar três modalidade de mediação: a judicial; a popular e a 

administrativa. Enquanto a primeira caracteriza pelo caráter vinculativo para as partes; a 

mediação popular se apresenta no âmbito privado e se estabelece através de organizações 

mediadoras que buscam, em princípio, a resolução de questões cíveis, como por exemplo 

conflitos de vizinhança; por fim, a mediação administrativa lida com disputas de caráter 

civil ou econômico, conforme o caso. (Ibidem, p. 35). 

Ao observar o ocidente, Leonardo Sica descreve as origens dos movimentos de 

justiça restaurativa na Nova Zelândia e no Canadá, caracterizadas pela valorização dos 

modelos de justiça dos povos indígenas que habitam aquelas áreas desde tempos remotos. 

Para o referido autor, é “defensável a hipótese de que o declínio das práticas restaurativas 

coincidiu com a consolidação dos conceitos de crime e castigo.” (Ibidem, 2007, p. 22) 

Contudo, é na era pós-revolução industrial que a mudança ideológica sobre 

compreender e resolver os próprios conflitos ganha maior destaque, principalmente com 

a chegada da figura do “mediador trabalhista”. Nesse sentido, aduz Juan Carlos Vezzulla: 

 

 Como resultado de sua ação colonizadora, os ingleses receberam dos 

povos asiáticos, do povo judeu e dos mórmons o conhecimento dos 

sistemas negociais que contribuíram para que se implantasse no século 

XIX a figura do mediador trabalhista. A mesma influência levou o 

governo dos Estados Unidos da América do Norte a implementar, em 

1947, a lei que capacitados para atuar nos conflitos trabalhistas. 

(VEZZULLA, 2006, p. 81-82). 

 

Ressalta-se, além disso, que o termo “Justiça Restaurativa” foi inicialmente 

empregado pelo Americano Albert Eglash, na década de 50, a fim de descrever um 

modelo alternativo de reabilitação do ofensor (BIANCHINI, 2012, p. 88). Nesse sentido, 

destaca o referido autor: 

 

 O termo Restaurativo é o mais adequado a essa abordagem do crime. 

Pela raiz semântica as palavras ‘restaura’, cuja origem no latim 

‘restaurare’ significa: obter de novo a posse; curar, recuperar, reparar, 

reconquistar, reaver, restabelecer, restituir, indenizar e voltar ao estado 

primitivo; e ‘tivo’ formador de vocativo a partir de radicais verbais que 

se refere a ‘agente’ e o ‘que é próprio para’. Logo, restaurativo é o 

restabelecimento por meio de um agente ou de alguém próprio a 

restaurar (Ibidem, p. 89) 
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No entanto, é a partir das décadas de 60 e 70, nos Estados Unidos, que nasce uma 

nova solução dos conflitos penais, voltada para a reconciliação com a vítima e com a 

comunidade, ganhando, assim, força internacional. A partir dos anos 90, a justiça 

restaurativa ganha uma nova fase de expansionismo. 

Ao falarmos das origens da justiça restaurativa na matéria penal, não podemos 

esquecer, conforme acrescenta ROBALO, que: 

 

 Fica então a questão de saber onde se insere, no espírito do sistema 

chinês, a mediação em matéria penal, sendo de concluir que a mesma 

se verificará no âmbito da mediação judicial, que abraça não apenas 

questões civis e comerciais, mas também casos penais menos 

graves. (Ibidem, 2012, p. 31-32) (grifo nosso) 

 

Um dos principais destaques históricos que relaciona a justiça restaurativa e a 

mediação penal possui raízes nas Américas. Através do modelo “vítima-ofensor”, é 

introduzido no sistema criminal americano a mediação criminal, orientado pelo diálogo 

restaurativo, através de abordagens colaborativas e decisões consensuais que favoreçam 

a reparação do dano que envolve as partes. O primeiro programa entre vítimas e ofensores 

nos Estados Unidos21, criado por Howard Zehr, foi chamado de Centro de Justiça 

Comunitária. Segundo o referido autor, dois povos contribuíram de forma significativa à 

prática restaurativa: os povos das primeiras nações dos Estados Unidos e do Canadá; e os 

Maoris, da Nova Zelândia, todos de origem indígena. (ZEHR, 2008, p. 256) 

É importante destacarmos que o primeiro país a inaugurar a mediação penal em 

seu ordenamento jurídico, a fim de solucionar conflitos penais, foi o Canadá, em 1974. 

Neste período, conforme acrescenta, ainda, SICA, ocorreu o primeiro programa de 

Victim-Offender Mediation (VOM), tratando-se do pacto de restituição entre dois 

acusados de vandalismos e suas respectivas vítimas, preconizando, além disso, 

princípios22 como o do perdão e da reparação. (Ibidem, 2007, p. 23) 

Posteriormente, com a expansão do modelo de resolução de conflitos por toda a 

América Latina, a mediação penal alcançou a Colômbia, em 1990 e a Argentina, em 1996; 

o Chile, em 1998, através do chamado “acordo reparador”, já no Brasil23, somente em 

 
21 Em 1994, uma pesquisa nos Estados Unidos definiu a existência de 123 programas restaurativos 

realizados entre vítima e agressor. Atualmente, mais de 500 programas de mediação vítima-infrator estão 

em funcionamento nos EUA, bem como no Canadá. 
22 Discutiremos sobre os princípios essenciais que envolvem a Justiça Restaurativa na subseção seguinte.  
23 Reservamos uma subseção exclusiva para abordar as questões que envolvem a Justiça Restaurativa no 

Brasil.  
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2005, a partir do I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, é que tivemos notícias 

sobre esse “recente” instituto. 

Na Europa, o processo de implantação desse novo modelo de resolução se 

expande de forma parecida ao dos Estados Unidos. Jan Froestad e Clifford Shearing 

asseveram que na década de 80 os projetos de mediação ingleses foram fortemente 

criticados por serem muito orientado ao infrator até que, devido ao movimento das 

vítimas, o processo de mediação vítima-agressor alcançou o equilíbrio em face das 

necessidades e interesses das vítimas e dos ofensores. Além disso, acrescentam que o 

modelo de mediação ingleses se baseiam na mediação indireta, através de abordagens de 

“mensageiros” em comparação à inclinação por encontros “cara a cara” entre as vítimas 

e os ofensores nos EUA. Em razão das leis compensação relativamente generosas para as 

vítimas, a restituição financeira tem sida uma menor preocupação na Inglaterra que nos 

EUA (FROESTAD; SHEARING, 2005, p. 81-82). 

Em geral, a maioria dos casos acolhidos pela mediação vítima-agressor envolvem 

delitos de menor potencial ofensivo. Entre o final do século XIX e o início do século XX, 

a internacionalização do movimento restaurativo implementa uma nova ordem de 

resolução de conflitos, e, através dos seus programas restaurativos começam a abranger 

crimes de menor gravidade como a injúria; ameaças; crimes de dano; conflitos familiares 

e comerciais; questões ligadas ao meio ambiente e ao consumo; além de discriminações 

e conflitos étnicos. 

Sobre essa questão, não podemos deixar destacar as lições de SICA, que assim 

assevera: 

 
Para eleger os crimes cabíveis, a autoridade tem como critérios a 

natureza da ofensa, o nível de dano causado ou a violência envolvida, 

as quais, em conjunto, podem indicar a ofensividade suficiente para 

recomendar ou impedir a justiça restaurativa. O instrumento 

disciplinado é aquele da tradição restaurativa australiana: as 

conferências, nas quais podem tomar parte, ofensor, vítima, seus 

parentes, pessoas de relações domésticas, o oficial de polícia que 

encaminhou o caso e qualquer pessoa relacionada à vítima ou ao 

ofensor que possa prover amparo emocional e prático a ambos durante 

a conferência. Os advogados, repetindo, não podem participar das 

conferências, que podem se desdobrar em vários momentos e de várias 

formas, desde face a face até por cartas ou videoconferência. (Ibidem, 

2007, p 113) 
 

Acrescenta, ainda, no que se refere aos acordos que podem ser aceitos, um rol 

exemplificativo, “sendo que a reparação financeira é elencada como última hipótese, 
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realçando que a justiça restaurativa não deve ser uma forma de comercialização da 

justiça” (Ibidem): 

 
(i) desculpas; (ii) plano de acompanhamento da conduta do ofensor; (iii) 

prestação de serviço em benefício da vítima, da comunidade ou de parte 

desta; e, como dito, por último a (iv) reparação financeira e (v) qualquer 

outra providência acordada durante a conferência que possa reparar o 

dano causado pelo crime. Todas essas formas de acordo aceitáveis pelo 

sistema de justiça desde que: (i) o acordo não seja contrário à lei, (ii) 

não requeira a restrição de liberdade do ofensor, (ii) não seja degradante 

ou humilhante, (iii) não imponha aflição ao ofensor ou a qualquer 

pessoa e, no caso de acompanhamento ou prestações de serviço, (iv) a 

medida não se prolongue por mais de 6 meses, contados da data do 

acordo (Ibidem). 

 

 

Pelo viés histórico-legal, um dos principais marcos da justiça restaurativa foi a 

Resolução 1999/26 estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 28 de 

julho de 1999, que dispôs sobre medidas de mediação e de justiça restaurativa no âmbito 

da justiça criminal. Soma-se a isso, conforme já citado na primeira subseção do presente 

capítulo, a Resolução 2002/12 do Conselho Social e Econômico da ONU24, abarcando 

normas e diretrizes que envolve esta matéria, sendo considerada a maior expressão na 

seara internacional do tema. 

Podemos observar, diante do que foi brevemente exposto, que, no decorrer da 

história, a justiça restaurativa assume diferentes formas de promover a resolução de 

conflitos. Nesse sentido, aos poucos, o movimento da vítima é acolhido de forma 

significativa entre as diversas culturas que puderam perceber, antecipadamente, o 

fracasso da justiça retributiva como a melhor forma de resolver um conflito, e, a partir 

disso, adotar instrumentos mais eficientes de resposta ao delito, observando, sobretudo, 

os anseios da vítima e a necessária reflexão do ofensor sobre os afeitos da sua conduta.  

 

 

3.3.PRINCÍPIOS E VALORES ESSENCIAIS À CONSTRUÇÃO DA JUSTIÇA 

RESTAURATIVA 

 

 

Antes de abordarmos os aspectos que envolvem a história da justiça restaurativa 

no Brasil, é imprescindível estudo em face dos princípios e dos valores estruturais dessa 

 
24 ONU, Conselho Econômico e Social. Resolução 2002/12 de 24 de julho de 2002. Disponível em:< 

shorturl.at/krBC9> Acesso em: 30 de out. de 2021. 
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justiça consensual. Conforme discutido nas subseções anteriores, podemos inferir que a 

Justiça Restaurativa vem crescendo exponencialmente em diversos países do mundo, 

sendo, também, caracterizada como um conjunto de princípios, de valores e de práticas 

que possibilitam que o ser humano, através da participação, do engajamento e da 

deliberação, construa, coletivamente, a justiça, o que garante maior eficácia no processo 

e maior proteção dos envolvidos no conflito. 

No âmbito jurídico, costumamos conhecer os princípios a partir da sua relação 

com as regras. Tradicionalmente, os princípios eram considerados meros conselhos ou 

instrumento de intepretação, não sendo considerados normas (preceitos a serem 

seguidos). Com o neoconstitucionalismo, os princípios, assim como as regras, passaram 

a possuir status de norma, sendo, hoje, uma das espécies desta. Segundo a doutrina de 

Francisco Amaral, os princípios são diretrizes gerais e básicas da regulação jurídica, que 

servem para fundamentar e dar unidade a um sistema ou uma instituição (AMARAL, 

2005, p. 445). 

Os valores, por sua vez, segundo as lições de Humberto Ávila, nascem daquilo 

que a sociedade considera ser “bom” ou “mau”; “certo” ou “errado”; “moralmente aceito” 

ou “imoral”, refletindo assim o senso comum entre o aceitável e o inaceitável que conduz 

determinada comunidade em determinado período de tempo. Segundo, ainda, o referido 

autor, “os princípios relacionam-se aos valores na medida em que o estabelecimento de 

fins implica qualificação positiva de um estado de coisas que se quer promover.” (ÁVILA 

2011, p. 80). Contudo, os princípios não se confundem com os valores, enquanto aqueles 

se situam no plano deontológico, estabelecendo, assim, a obrigatoriedade de adoção de 

condutas necessárias à promoção gradual de um estado de coisas, estes situam-se no plano 

teleológico e, por isso, apenas atribuem uma qualidade positiva a determinado elemento.” 

(Ibidem, p. 80). 

Tratando-se da JR, há normas orientadoras que fortalecem o círculo restaurativo 

na busca por resultados mais efetivos, quais sejam: a restauração de relações 

interpessoais; a reparação dos danos; a reflexão do ofensor sobre os efeitos dos seus atos; 

etc.). Para tanto, utiliza-se princípios e valores como guias que nos conduzirão à 

experiência restaurativa. A Lei nº 29 de 19 de abril de 201325, em seu capítulo II, elenca 

os seis princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal: o da voluntariedade, 

 
25 Lei que estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem como os 

regimes jurídicos da mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação pública.  
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confidencialidade, igualdade e imparcialidade, independência, competência e 

responsabilidade e da autoexecutoriedade26. 

Dentre os princípios basilares da JR, destacaremos na presente pesquisa os 

princípios da i) voluntariedade; ii) consensualidade; iii) confidencialidade; iv) celeridade; 

v) urbanidade; vi) adaptabilidade; vii) economia processual, além de outros princípios 

que podemos extrair da Resolução n. 2002/12, da ONU, que servem como um guia 

relacionado ao tema, mas que não são tratados como um catálogo de princípios de 

obrigatória observação. 

Inicialmente, no que se refere ao princípio da voluntariedade, aduz o artigo 4º da 

lei supracitada, que o procedimento de mediação é voluntário, sendo necessário obter o 

consentimento esclarecido e informado das partes para a realização da mediação. Por esse 

princípio, entendemos que, para que o círculo restaurativo seja iniciado, é preciso que a 

vítima e o infrator manifestem, voluntariamente, a sua decisão em participar desse 

processo. Dessa forma, podemos extrair dos ensinamentos de Marcos Rolim, que não há 

como atingirmos a verdade, exigindo das partes a exposição das suas angústias; de suas 

fraquezas e de seus sentimentos, sem considerarmos a voluntariedade dos agentes 

envolvidos. (ROLIM, 2004, p. 25). 

A partir desse princípio, entramos em uma das limitações da Justiça Restaurativo: 

o que fazer com aqueles ofensores que não aceitam participar do processo?  

Segundo Rolim, 

 
Há, por certo, limitações para a proposta de justiça restaurativa. A 

primeira – e possivelmente a mais importante – é que esse é um sistema 

de participação voluntária. Isso coloca, de imediato, a questão do que 

se poderia fazer com aqueles acusados que não aceitem participar do 

processo. Essa é a razão pela qual as experiências com esse tipo de 

justiça devam, talvez, conviver por longo período com o sistema de 

justiça criminal. Esse deve ser também o motivo pelo qual alguns 

autores como Hudson et al. (2002: p.471), por exemplo, sustentam que 

devemos trabalhar no sentido de uma integração entre os dois sistemas, 

criminal e restaurativo, de tal forma que possamos manter, do primeiro, 

seus procedimentos, padrões e garantias e, do segundo, seus objetivos 

(ROLIM, 2006, p. 254) 

 

Por um outro olhar, acrescenta o autor: 

 

Seja como for, pelo menos um autor importante entre os defensores da 

justiça restaurativa – na verdade, um de seus precursores –, o norueguês 

Niels Christie, sustenta que os processos restaurativos não devem 

depender da participação voluntária. Para ele, os infratores deveriam ser 

 
26 Disponível em: <https://dre.pt/dre/detalhe/lei/29-2013-260394> Acesso em: 30 de out. de 2021. 
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obrigados a participar do processo. Outra diferença importante é que 

Christie não descarta, a princípio, a possibilidade de que o infrator 

receba uma punição. O que ele sustenta é que todo o processo deve estar 

direcionado para a restauração e que, nesse sentido, os interesses da 

vítima são prioritários. Uma vez que tenham sido equacionados, o 

processo de justiça restaurativa poderia se colocar a seguinte questão: 

“Ainda é necessário que o infrator sofra algum tipo de punição, 

desconectada dos objetivos da restauração, para aquele caso em 

particular?” (Ibidem, p. 254-255). 

  

 

Nesse sentido, entendemos que deve haver um trabalho conjunto entre o sistema 

da justiça criminal e da justiça restaurativa, direcionando o processo para a restauração e 

priorizando os interesses da vítima, de modo que o primeiro sistema possa integrar o 

segundo, e não o contrário. Assim, diante da revogação do consentimento de uma das 

partes do litígio, aplicar-se-iam os procedimentos da justiça criminal, ensejando, assim, o 

prosseguimento comum da ação penal. 

Um segundo princípio a ser destacado, é o princípio da consensualidade. Segundo 

a doutrina, trata-se de um princípio corolário do princípio da voluntariedade, que se refere 

à harmonização de ideias, de opiniões, de pensamentos e de sentimentos. A Justiça 

Restaurativa baseia-se em consensualidade, ou seja, na concordância das partes, em que 

a vítima e o ofensor, e, outras pessoas afetadas pelo delito, participam coletiva e 

ativamente na “construção de soluções para a cura das feridas, dos traumas e perdas 

causados pelo crime.” (VITTO, R.; PINTO, R, 2005, p. 20).  

Importa ressaltar, que, o respeito ao princípio da consensualidade não significa 

que todos terão, necessariamente, o mesmo posicionamento em face das questões 

decididas. Na verdade, o que devemos analisar é se que os membros do conflito estão 

dispostos a cumprir o que foi acordado, considerando, assim, o seu engajamento para a 

implementação do acordo. 

Segundo a ordem apresentada, destacaremos o princípio da confidencialidade. 

Para o efetivo estabelecimento do círculo-restaurativo, além da necessidade da 

voluntariedade e da consensualidade, é preciso também que haja confidencialidade, que, 

segundo o anexo III da Resolução 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ):  

 

I – Confidencialidade - dever de manter sigilo sobre todas as 

informações obtidas na sessão, salvo autorização expressa das partes, 

violação à ordem pública ou às leis vigentes, não podendo ser 
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testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos, em 

qualquer hipótese (BRASIL, 2010)27. 

 

 

Vê-se, assim, que a confidencialidade está diretamente relacionada ao sigilo das 

informações que envolvem as sessões restaurativas, buscando preservar, assim, as 

questões de caráter íntimo que podem ser expostas no decorrer do procedimento. 

O princípio da celeridade, por sua vez, fornece bases para que o processo 

estabelecido pelo sistema da justiça restaurativa seja mais ágio que aquele iniciado pelo 

sistema comum de justiça criminal, caracterizado pela justiça retributiva.  

Sobre esse princípio, assevera BIANCHINI no mesmo sentido: 

 
No tocante ao princípio da celeridade, tem-se que a Justiça Restaurativa 

apresenta maior rapidez de execução, em contraste à morosidade do 

Judiciário. O procedimento restaurativo apresenta a ligeireza inerente 

ao instituto, que decorre da diminuição das formalidades e rituais 

desnecessários, da oralidade dos encontros e da desburocratização. 

(Ibidem, 2012, p. 129) 

 

Além dos princípios supracitados, a JR exige dos seus participantes o respeito às 

regras que lhes são impostas. Nesse aspecto, destacamos o princípio da urbanidade, que 

faz com que o processo restaurativo esteja estruturado numa relação harmônica, 

equilibrada e pautada no respeito mútuo entre as partes. Vê-se, ainda segundo os 

ensinamentos de BIANCHINI, que, “o elemento da civilidade é essencial e abrange o 

respeito pelas diferenças de classe, cor, religião e linguagem. Tais qualidades são 

inerentes ao ser humano e não se afastam no momento do procedimento restaurativo.” 

(Ibidem, 2012, p. 131). 

Destacamos também o princípio da adaptabilidade, cujas características 

reportam-se à capacidade de adaptação diante de cada circunstância. Nesse sentido, diante 

do caso concreto e das diferentes partes relacionadas, tem-se um determinado 

procedimento a partir de abordagens restaurativas distintas, o que torna a JR mais flexível 

quanto às técnicas a serem utilizadas para conduzir o círculo restaurativo. 

Não podemos deixar de salientar, que, todos os princípios que envolvem a JR 

contribuem, de certa forma, com o princípio da economia processual, pois, os 

mecanismos utilizados por esta via têm um custo menor, tanto para as partes envolvidas, 

como para o Estado. 

 
27 Disponível em: <encurtador.com.br/dsCG3>. Acesso em: 02 de nov. de 2021. 
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Por fim, é importante frisarmos que a Resolução n. 2002/12, da ONU, embora não 

apresente princípios em formato de catálogo, traz-nos alicerces que servem como um guia 

para os ideais restaurativos, sendo esta a referência mais reconhecida internacionalmente, 

com relação aos princípios. Inicialmente, ressalta-se que essa Resolução é dividida em 

cinco sessões, quais sejam: (i) a definição; (ii) o uso e (iii) a operação dos programas de 

justiça restaurativa; (iv) os facilitadores e (v) o desenvolvimento contínuo dos programas, 

totalizando 23 (vinte e três) princípios, referentes às definições e à operacionalidade da 

justiça restaurativa (ACHUTTI, 2016, p. 84). 

Em matéria criminal, é possível extrairmos da referida norma princípios básicos 

para a utilização de programas de justiça restaurativa. Pode-se mencionar, por exemplo, 

os princípios da imparcialidade do infrator; da presunção de inocência nas circunstâncias 

em que o processo retorna à justiça comum, após finalizada a prática restaurativa, com 

ou sem acordo entre as partes; razoabilidade e proporcionalidade do acordo em face da 

situação e da busca por resultados restaurativos (BRASIL, 2018, p. 75). 

Para Howard Zehr, há três princípios considerados pilares da Justiça Restaurativa:  

 

1) O foco no dano cometido, surgindo uma preocupação inerente com 

as necessidades do ofendido e seu papel no processo, sem se esquecer 

do dano vivenciado pelo ofensor e pela comunidade; 2) A consciência 

de que males ou danos resultam em obrigações, devendo o ofensor 

ser estimulado a compreender o dano que causou; 3) E, por último, a 

promoção de engajamento ou a participação, sugerindo que 

ofendidos, ofensores e membros da comunidade desempenhem papéis 

significativos no processo (ZEHR, 2012 apud, BRASIL, 2018, p. 75) 
28. 

 

Dessa forma, a partir dos danos causados surge a preocupação com a vítima, ainda 

que o ofensor não seja identificado. Com isso, nascem obrigações geradas ao ofensor, 

sendo, assim, tratadas como responsabilidades consciente, de modo que o agressor do 

bem jurídico possa entender as consequências do seu comportamento. Vê-se, que, 

enquanto a justiça retributiva olha para o agressor buscando a sua culpabilidade, a justiça 

restaurativa analisa a sua responsabilização e conscientização em face dos danos 

causados. Ademais, o engajamento ou a participação é essencial na consolidação desse 

sistema, sugerindo que as partes desempenhem papeis significativos nesse processo. 

Quanto aos valores indispensáveis à JR, sustenta ZEHR que é preciso: 

 

I) Focar, principalmente, nos danos causados pelo fato considerado 

como crime e não nas regras que foram violadas; II) Preocupar-se com 

 
28 Grifo nosso 
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o ofendido e com o ofensor e envolver ambos no processo de construção 

da justiça; III) Trabalhar pelo empoderamento dos ofendidos e atender 

às necessidades deles; IV) Apoiar os ofensores, auxiliando-os na 

compreensão e no cumprimento de suas obrigações; V) Reconhecer que 

as obrigações do ofensor não podem ser impostas como castigo, além 

de ser exequíveis; VI) Oferecer oportunidades de diálogo entre os 

envolvidos; VII) Encontrar uma maneira de envolver a comunidade no 

processo.; VIII) Estimular a integração dos envolvidos; IX) Atentar 

para as consequências indesejadas dos projetos de Justiça Restaurativa; 

X) Respeitar todos os participantes (ofendido, ofensor, comunidade e 

operadores do direito) (Ibidem, 2018, p. 76). 

 

Para uma melhor compreensão sobre tema, podemos observar, em quadros29, 

conforme ilustra o Professor Renato Sócrates Gomes Pinto, as diferenças entre os valores 

que envolvem a Justiça Restaurativa e a Justiça Retributiva: 

 
Quadro 1: Valores: Justiça Retributiva X Justiça Restaurativa 

VALORES 

 JUSTIÇA RETRIBUTIVA  JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Conceito jurídico-normativo de Crime – ato 

contra a sociedade representada pelo Estado – 

Unidisciplinariedade 

Conceito realístico de Crime – Ato que traumatiza 

a vítima, causando-lhe danos – 

Multidisciplinariedade 

Primado do Interesse Público (Sociedade, 

representada pelo Estado, o Centro) – Monopólio 

estatal da Justiça Criminal 

Primado do Interesse das Pessoas Envolvidas e 

Comunidade – Justiça Criminal participativa 

Culpabilidade Individual voltada para o passado – 

Estigmatização 

Responsabilidade, pela restauração numa 

dimensão social, compartilhada coletivamente e 

voltada para o futuro 

Uso Dogmático do Direito Penal Positivo Uso Crítico e Alternativo do Direito 

Indiferença do Estado quanto às necessidades do 

infrator, vítima e comunidade afetados – 

desconexão 

Comprometimento com a inclusão e Justiça 

Social gerando conexões 

Mono-cultural e excludente Culturalmente flexível (respeito à diferença, 

tolerância) 

Dissuasão Persuasão 

Fonte: PINTO, 2005, p. 5-6. 

Incrementa, ainda, a comparação em face dos procedimentos e dos resultados, 

além dos efeitos para a vítima e para o infrator: 

 
Quadro 2 - Procedimentos: Justiça Retributiva X Justiça Restaurativa 

PROCEDIMENTOS 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Ritual Solene e Público Comunitário, com as pessoas envolvidas 

Indisponibilidade de Ação Penal Princípio da Oportunidade 

Contencioso e contraditório Voluntário e Colaborativo 

Continua 

 

 
29 Disponível em: <www.justica21.org.br/interno.php?ativo=BIBLIOTECA> acesso em: 03.11.2021. 
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Cont. Quadro 2. 

Linguagem, normas e procedimentos formais e 

complexos – garantias 

Procedimento informal com confidencialidade 

Atores principais – autoridades (representando o 

Estado) e profissionais do Direito 

Atores principais – autoridades (representando o 

Estado) e profissionais do Direito 

Processos Decisório a cargo de autoridades 

(Policial, Delegado, Promotor, Juiz e profissionais 

do Direito - Unidimensionalidade 

Processo Decisório compartilhado com as pessoas 

envolvidas (vítima, infrator e comunidade) – 

Multidimensionalidade 

Fonte: PINTO, 2005, p. 6-8. 

 
Quadro 3 - Resultados: Justiça Retributiva X Justiça Restaurativa 

RESULTADOS 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Prevenção Geral e Especial Foco no infrator para 

intimidar e punir 

Abordagem do Crime e suas Consequências. Foco 

nas relações entre as partes, para restaurar 

Penalização Penas privativas de liberdade, 

restritivas de direitos, multa Estigmatização e 

Discriminação 

Pedido de Desculpas, Reparação, restituição, 

prestação de serviços comunitários, Reparação do 

trauma moral e dos Prejuízos emocionais, 

Restauração e Inclusão 

Tutela Penal de Bens e Interesses, com a Punição 

do Infrator e Proteção da Sociedade 

Resulta responsabilização espontânea por parte do 

infrator 

Penas desarrazoadas e desproporcionais em regime 

carcerário desumano, cruel, degradante e 

criminógeno – ou – apenas alternativas ineficazes 

(cestas básicas) 

Proporcionalidade e Razoabilidade das Obrigações 

Assumidas no Acordo Restaurativo 

Vítima e Infrator isolados, desamparados e 

desintegrados. Ressocialização Secundária. 

Reintegração do Infrator e da Vítima Prioritárias 

Paz Social com Tensão Paz Social com Dignidade 

Fonte: PINTO, 2005, p. 6-8. 

 
Quadro 4 - Efeitos para a vítima: Justiça Retributiva X Justiça Restaurativa 

EFEITOS PARA A VÍTIMA 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Pouquíssima ou nenhuma consideração, ocupando 

lugar periférico e alienado no processo. Não tem 

participação, nem proteção, mal sabe o que se 

passa. 

Ocupa o centro do processo, com um papel e com 

voz ativa. Participa e tem controle sobre o que se 

passa. 

Praticamente nenhuma assistência psicológica, 

social, econômica ou jurídica do Estado 

Recebe assistência, afeto, restituição de perdas 

materiais e reparação 

Frustração e Ressentimento com o sistema Tem ganhos positivos. Supre-se as necessidades 

individuais e coletivas da vítima e comunidade 

Fonte: PINTO, 2005, p. 6-8. 

 

 
Quadro 5 - Efeitos para o infrator: Justiça Retributiva X Justiça Restaurativa 

EFEITOS PARA O INFRATOR 

JUSTIÇA RETRIBUTIVA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Infrator considerado em suas faltas e sua má 

formação. 

Infrator visto no seu potencial de responsabilizar-

se pelos danos e consequências do delito. 

Raramente tem participação Participa ativa e diretamente. 

Comunica-se com o sistema pelo advogado Interage com a vítima e com a comunidade 

É desestimulado e mesmo inibido de dialogar com 

a vítima. 

Tem oportunidade de desculpar-se ao sensibilizar-

se com o trauma da vítima. 

Continua 
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Cont. Quadro 5. 

É desinformado e alienado sobre os fatos 

processuais. 

É informado sobre o procedimento restaurativo e 

contribui para a decisão. 

Não é efetivamente responsabilizado, mas punido 

pelo fato. 

É inteirado das consequências do fato para a vítima 

e comunidade. 

Fica intocável Fica acessível e envolvido no processo 

Não tem suas necessidades consideradas Suprem-se suas necessidades. 

Fonte: PINTO, 2005, p. 6-8 

 

Percebe-se, nesse sentido, que os princípios e os valores atrelados à justiça 

restaurativa nos rementem a princípios universais vinculados ao respeito ao ser humano; 

à escuta empática; à busca por melhoria nos serviços prestados; bem como ao bem-estar 

social e à própria justiça, apresentando-se, assim, como orientadores de um paradigma 

novo, fruto de um crescente consenso internacional. 

 

 

3.4. DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL E DA SUA 

COMPATIBILIDADE JURÍDICA 

 

 

Discutimos na subseção referente ao delineamento histórico, que, na década de 

90, a justiça restaurativa alcançou a América Latina. No Brasil, as práticas sobre a 

execução do modelo restaurativo são datadas do início do século XXI, a partir da “Carta 

de Araçatuba” – documento elaborado no I Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa –

, entre os dias 28 a 30 de abril de 2005. Baseada nas diretrizes da Resolução da ONU (ora 

apresentada na subseção anterior), a referida Carta apresentou princípios e valores 

fundamentais da JR no Brasil30, traçando ações essenciais para a sua implantação. Por 

exemplo, o respeito mútuo entre os participantes; maior atenção e atendimento à vítima; 

envolvimento da comunidade pautada pelos princípios da solidariedade e cooperação; 

facilitação por pessoa devidamente capacitada em procedimentos restaurativos. 

Por outro lado, parte da doutrina entende que a história da JR no Brasil teve início 

em 1998, através do projeto de Jundiaí/SP31, posto que os projetos anteriores a este não 

possuíam bases restaurativas. Ressalta-se, que essa experiência era voltada para as escolas 

públicas, e se efetivava através de pesquisas de prevenção de desordem, violência e 

criminalidade. Segundo Scuro Neto, o “componente crucial do Projeto foram câmaras 

 
30 Disponível em: <encurtador.com.br/gD135>. Acesso em: 04 de nov. de 2021. 
31 Intitulado de “Projeto Jundiaí: Viver e Crescer em Segurança”. 
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restaurativas, especificadamente na solução de incidentes graves no contexto escolar.” 

(SCURO NETO, 2008, p. 7). 

Além disso, em 2002, na 3ª Vara do Juizado da Infância de Porto Alegre, foi 

registrado o primeiro caso que ficou conhecido como “Caso Zero”, em que foram 

utilizadas práticas restaurativas num delito que envolveu dois adolescentes32. 

Posteriormente, entre 2002 e 2003, implementou-se o “Projeto da Serra”, programa de 

prevenção de violência e solução de conflitos em ambiente escolar, promovido pelo 

Centro Talcott, vinculada à ProActive Resolutions Inc. (Sidney, Austrália), com a Vara 

Judicial da Infância e Juventude de Mairporã (SP) e com algumas diretorias de ensino de 

São Paulo. Em 2003, na cidade de Joinville (SC), foi implantado o “Projeto Mediação” 

com adolescentes autores de ato infracional, o que influenciou o estabelecimento desse 

novo método de resolução de conflitos em diferentes Estados (PRUDENTE, 2013, p. 

1291-1298). 

Outros importantes projetos pilotos de JR no Brasil foram aqueles implementados 

em Porto Alegre/RS (2002); São Caetano do Sul/SP (2004).  Bandeirantes/DF (2005). Na 

capital gaúcha, a prática restaurativa foi efetivada através da 3ª Vara do Juizado da 

Infância e Juventude de Porto Alegre, ganhando um maior destaque por estabelecer a 

presença do familiar do ofensor e de representantes da comunidade para discutir o ato 

infracional, a fim de aumentar as chances de comprometimento e recuperação do jovem 

infrator. Hoje, através do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, o modelo restaurativo 

tem sido aplicado em 35 unidades jurisdicionais e em 27 Comarcadas do Estado. 

Em 2004, por meio da articulação entre o sistema de justiça e o sistema escolar, 

deu-se início à prática restaurativa na Comarca de São Caetano do Sul/SP. “O projeto foi 

estruturado em três eixos: (a) círculos e práticas restaurativos, (b) facilitação de mudanças 

educacionais e (c) articulação da rede de atendimento e suporte às escoas. (ZAGALLO, 

2010, p.64). 

Influenciado pelos efeitos da JR no Brasil e no mundo, e pela Resolução 12/2002, 

o Tribunal de Justiça do Distrito Federal formou, através da Portaria Conjunta nº 1533, 

uma Comissão a fim de analisar a possibilidade de se instituir a Justiça Restaurativa como 

prática de competência do Poder Judiciário, considerando a possibilidade de implantar o 

projeto piloto na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante/DF. Contudo, embora 

 
32 Disponível em: < encurtador.com.br/oGNX3>. Acesso em: 04 de nov. de 2021.  
33 Disponível em: https://www2.tjdft.jus.br/administrativo/2004/publ_portaria_conjunta_2004.asp Acesso 

em: 05 de nov. de 2021.  
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essa Portaria tenha sido publicada em 2004, somente 2005 o projeto piloto tomou forma, 

sendo instituído no âmbito dos Juizados Especiais de competência geral do fórum do 

Núcleo Bandeirante.  

Desde então, o modelo de justiça restaurativa caminha de forma incipiente, como 

meio de resolução de conflitos, principalmente, na seara criminal. Nesse âmbito, 

destacamos o “Projeto Mediar”, implementado em 2006, por iniciativa da 4ª Regional 

Leste da Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Centro Setorial de Polícia 

Comunitária com o objetivo de prevenção criminal, orientado pelos princípios da justiça 

restaurativa e da metodologia de mediação de conflitos, sendo este uma das primeiras 

iniciativas que envolve o tripé: Polícia, Justiça Restaurativa e Comunidade (Ibidem, 2013, 

p. 1462). 

Um dos principais marcos que vinculou a justiça restaurativa à função policial no 

Brasil foi a criação dos Núcleos Especiais Criminais – NECRIM’s34,  que surgiu em 15 

de dezembro de 2009, na cidade de Ribeirão/SP, a partir da iniciativa do Delegado de 

Polícia Clóves Rodrigues da Costa.  

Na Bahia, em 28 de julho de 2010, através da Resolução nº 8, foi instituído o 

Programa de Justiça Restaurativa, subordinado à Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia. Através do seu núcleo de mediação, localizado no Largo do Tanque, na 

capital baiana, são desenvolvidas práticas de mediação penal e conciliação para resolver 

conflitos.  

Em 2012, através da Lei 12.594/1235, foi instituído o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), com o objetivo de solucionar conflitos no 

âmbito juvenil a partir de práticas restaurativas. Conforme dispõe o artigo 35, inciso III 

da referida lei, deve-se dar “prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, 

sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas.”  

Embora o modelo da justiça restaurativa ainda seja considerado um embrião no 

nosso sistema de resposta ao delito, ele é perfeitamente compatível com o ordenamento 

jurídico brasileiro. Segundo, Renato Sócrates Gomes Pinto, em que pese ainda vigorar, 

em nosso direito processual penal o princípio da indisponibilidade e da obrigatoriedade 

da ação penal pública, a partir da Lei 9.099/9536, esse princípio foi mitigado com a 

 
34 Aprofundaremos o debate sobre o NECRIM a partir da seção 4. 
35 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm>. Acesso 

em 05 de nov. de 2021. 
36 Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.  
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possibilidade da suspensão condicional do processo e da transação penal. Salienta, ainda, 

que nas infrações penais praticadas por adolescentes, com o instituto da remissão, houve 

considerável discricionariedade do órgão do Ministério Público. (PINTO, 2005, p.9) 

Vê-se, que, a partir da instituição da referida lei e, com as inovações 

constitucionais, o sistema jurídico brasileiro, através do princípio da oportunidade, 

permitiu que o sistema do modelo restaurativo fosse se ramificando em nosso país, ainda 

que sem mudança legislativa (Ibidem, 2005, p.9). Nesse sentido, com a implementação 

desses novos institutos despenalizadores, funda-se um novo meio de tratamento do delito, 

estabelecido através da construção da justiça consensual.  

É importante tecermos, aqui, algumas distinções e reflexões acerca da “justiça 

consensual” e da “justiça restaurativa”. Segundo aduz Luiz Flávio Gomes, além do 

modelo dissuasório clássico (já discutido no presente trabalho), há, também, o modelo 

ressocializador e o modelo consensuado (ou consensual). Enquanto o segundo 

(ressocializador) atribui à pena a finalidade (utilitária ou relativa) de ressocialização do 

infrator (prevenção especial positiva), o modelo consensual de justiça penal pauta-se no 

consenso, no acordo, na transação, na conciliação, na mediação ou na negociação (plea 

bargaining). Este último, por sua vez, se divide em modelo pacificador ou restaurativo e 

modelo da justiça criminal negociada. O primeiro modelo compõe o nosso objeto de 

estudo, pois reflete à Justiça Restaurativa, visando a pacificação interpessoal e social do 

conflito a reparação dos danos à vítima, além da satisfação das expectativas de paz social 

da comunidade. Já o segundo subconjunto possui por base a confissão do delito, assunção 

de culpabilidade, acordo sobre a quantidade da pena, ou seja, o plea bargaining (GOMES, 

2007, online). 

Dessa forma, conforme acrescenta o autor, não existe um só modelo consensual, 

podendo haver múltiplas formas de resolução de conflitos penais: (a) conciliação; (b) 

mediação; e (c) negociação. A conciliação é típica dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), 

concretizando-se através da reparação, composição civil ou transação penal (espécies de 

conciliação) em face das infrações penais menos graves. A mediação, por sua vez, é, na 

contemporaneidade, a forma preferida de resolução de conflitos da denominada Justiça 

Restaurativa, objetivando a integração social de todos os envolvidos no conflito e a 

ampliação dos espaços democráticos dentro da esfera penal, o que reduz o aspecto aflitivo 

e retributivo da penal. A negociação, por fim, traduz-se no plea bargain, sendo esta uma 

negociação entre o Ministério Público e o acusado, objetivando a colheita de mais 

informações de interesse do referido órgão (Ibidem, 2007, online).  
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Um dos principais questionamentos em torno do consenso no âmbito da justiça 

criminal brasileira diz respeito ao papel da verdade no processo penal. Pelo atual sistema 

criminal, busca-se a verdade material através da apuração detalhada do fato criminoso e 

de sua autoria. Já pelo viés da verdade consensual, entende-se que a busca da verdade é 

menos rigorosa no âmbito da justiça negocial, a qual reconhece uma verdade compatível 

com a vontade das partes, o que gera controvérsias.  

Conforme ensina Aury Lopes Jr. apud Francine Nunes Arantes: “nenhuma 

maioria pode fazer verdadeiro o que é falso, ou falso o que é verdadeiro, nem portanto, 

legitimar com seu consenso uma condenação infundada por haver sido decidida sem 

provas (LOPES JÚNIOR, 2011, p. 251 apud ARANTES, 2015, p. 13). Por outro lado, 

aduz ARANTES, referindo-se aos ensinamentos de Rodrigo da Silva Brandalise, que: “as 

negociações que envolvem sentenças criminais são condizentes com o objetivo de alcance 

da verdade vigente na atual compreensão de processo penal.” Dessa forma, a verdade 

admitida no processo é uma verdade mitigada e limitada, pois, reflete-se naquilo que o 

legislador considerou, rigorosamente, como legalmente aceito (BRANDALISE, 2015, p. 

171-176 apud ARANTES, 2015, p.13). Assim, concordamos com a ideia de que “a 

verdade consensual é aceitável quando se pretende solucionar, de forma simples e 

desburocratizada, os delitos de menor potencial ofensivo, em razão de não causar 

prejuízos para os fins do processo”. (Ibidem, 2015, p. 14). 

Uma outra objeção a ser destacada, é o argumento de que o acolhimento da justiça 

consensual acarreta a diminuição dos poderes do magistrado. Com a autonomia concedida 

às partes para a resolução do conflito, a competência jurisdicional de suas atividades 

típicas seria reduzida. Ademais, haveria um aumento dos poderes de outros órgãos da 

persecução penal (Ministério Público e Polícia). Nesse sentido, esclarece a referida 

autora: 

 

Na realidade, as funções do magistrado são exercidas de modo 

diferente, cabendo a ele, além de dizer o direito de forma impositiva, 

incentivar o acordo, a participação e a proximidade entre os sujeitos 

envolvidos no conflito. Nota-se que sua atuação permanece relevante. 

Além de analisar a legalidade do acordo, a fim de evitar negociações 

prejudiciais para os propósitos da prestação jurisdicional, também 

compete ao juiz verificar se estão presentes elementos mínimos 

suficientes da existência do fato e da participação do imputado no 

delito. Então, é imprescindível que o controle judicial seja efetivo e não 

meramente uma formalidade que conduza o magistrado a aceitar todos 

os ajustes concretizados entre acusação e defesa. Reserva-se a ele, 

“acima de tudo, o dever de resguardar a pessoa acusada e proteger os 
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interesses da justiça, atitude que, no mais, é decisiva para a legitimidade 

e a segurança da justiça consensual.” (Ibidem, p. 14). 
 

Logo, caberia ao juiz a mera análise da homologação ou não do acordo e, tratando-

se de delito de menor potencial ofensivo, a extinção da punibilidade. Cumpri 

salientarmos, que o maior atributo concedido à vontade das partes, instituído pelo modelo 

consensual, não nos leva à conclusão de que a competência de ordem pública sobre 

decidir entre o jus puniendi e o jus libertatis seria usurpada. Na verdade, a maior liberdade 

às representa uma significativa e necessária mudança na forma de atuação da justiça 

criminal. Afinal, conforme discutido, não devemos considerar o sistema de justiça 

criminal e o sistema consensual como modelos mutuamente excludentes, mas, sim, 

compatíveis.  
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4. DA APLICABILIDADE DA MEDIAÇÃO PELA POLÍCIA 

JUDICIÁRIA 

 

 

Antes de adentrarmos nas questões que envolvem a aplicabilidade da mediação 

policial pela polícia judiciária, é importante refletirmos sobre o atual relacionamento entre 

a polícia e a sociedade. 

Nesse sentido, conforme discutido na subseção 2.337, a relação entre a polícia e a 

sociedade era tradicionalmente marcada por situações de conflitos, tensão e abuso de 

autoridade em nome da ordem pública. Segundo ensina Andréa Irany Pacheco Rodrigues: 

“uma das características estruturais do sistema penal é a verticalização social e a 

destruição das relações horizontais ou comunitárias, o que contradiz os anseios dessa 

população que hoje clama por novas posturas policiais.” (ZAFFARONI, 1991, p. 15 apud 

RODRIGUES, 1996, p. 25). 

 

Dessa forma, enquanto não se estreitar esse relacionamento, nenhum 

tipo de progresso no âmbito de qualquer política alternativa será levada 

[sic] a efeito. “Não há como conciliar o papel tradicional de policiar 

pessoas “potencialmente perigosas” com a idéia [sic] de promover uma 

integração comunitária com essas mesmas pessoas.” (SILVA, 1990, p. 

22 apud, RODRIGUES, 1996, p. 25). 

 

Desde a instituição do Estado de Polícia, momento em que o órgão policial dava 

início à resposta repressiva à criminalidade, a polícia passou a ser, então, considerada 

mero objeto de manutenção do poder do Chefe de Estado, atuando de forma 

potencialmente agressiva. Assim, o relacionamento entre a polícia e a sociedade foi 

ficando cada vez mais conturbado, o que influenciou na atual visão da sociedade frente à 

instituição policial, marcada pelo medo e descrença na busca por solucionar conflitos. 

Com o desenvolvimento do atual sistema criminal, pautado pela necessidade de 

retribuição ao delito, a ideia de “combate à criminalidade” confundia-se com a de 

extermínio. Desse modo, se, de um lado o Estado nos levava a crer na eficiência da polícia 

frente à crescente criminalidade; de outro, havia o repúdio aos métodos violentos e 

discriminatórios utilizados por esta instituição durante as suas atividades. 

 
37 DO CONTROLE SOCIAL E DA POLÍCIA JUDICIÁRIA  
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Contudo, desde a consolidação do Estado Democrático de Direito, com o 

desenvolvimento do sistema da justiça restaurativa e, sobretudo, da educação em direitos 

humanos como base para formação policial, o órgão policial passou a apresentar uma 

nova cultura, que se aproxima mais dos anseios da sociedade, e é marcada pelo respeito 

aos direitos fundamentais e pelo desenvolvimento de novas respostas ao delito. Hoje, 

embora ainda haja significativos resquícios que nos levam a crer que o Estado de Polícia 

ainda se faz presente, em geral, prevalece o modelo democrático de instituição policial, 

pautado pela abordagem alternativa e interdisciplinar na efetivação da segurança pública. 

Nesse aspecto, leciona Damasceno: 

 

A política de qualificação profissional dos agentes de segurança pública 

deve ser pautada no respeito aos direitos humanos, tanto em relação ao 

cidadão que recebe o serviço de segurança pública, como ao próprio 

agente de segurança pública, com intuito de que entenda o ideal de uma 

polícia preventiva e inclusiva. Pode ser alcançada, dessa forma, a 

aproximação entre polícia e comunidade e a possibilidade de que juntas 

efetivem a segurança pública como responsabilidade de todos. Além de 

iniciar, gradativamente, uma relação de confiança entre o policial e o 

cidadão, o que facilita o conhecimento da realidade da comunidade e 

permite resolução dos conflitos de forma adequada (DAMASCENO, 

2013, p. 42). 

 

Além disso, devemos considerar que os policiais, assim como os funcionários que 

intervêm no sistema criminal não são, por si mesmos, necessariamente, repressores. Na 

verdade, muitos, no fundo, lamentam em ter que punir, pode não acreditar na proposta do 

atual sistema (HUSLMAN, 1993, p. 61 apud RODRIGUES, 1996, p. 27).   

Nesse contexto, podemos perceber que há uma relação direta entre o novo modelo 

de polícia e o novo modelo de justiça (restaurativa), o que aproxima a instituição policial 

das novas formas de resolução de conflitos, orientadas pela mediação policial na busca 

por a um resultado consensual. Dessa forma, a partir dessa nova atuação policial, a 

necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário é remota, o que não só nos conduz à 

redução de gastos, ao não movimentar a máquina judiciária, como também ao 

descongestionamento de processos. 

Nesse contexto, lecionam Lilia Maia de Morais Sales e Adriane Oliveira Nunes: 

 

É nesse ínterim que advém a polícia comunitária. Esta, por meio da 

formação educacional do profissional de segurança pública, do resgate 

da sua autoestima, visa a humanização do policial, que é estimulado a 

refletir sobre a condição humana e a realidade prática da sua atividade, 

sobre a existência de conflitos aparentes além dos reais, é orientado para 
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mediar conflitos, na busca de uma solução resultante da construção do 

consenso, incentivando a uma iniciativa comunitária de uma cultura de 

paz no sentido da defesa dos direitos humanos e do exercício real da 

cidadania (SALES; NUNES, 2010, p.120). 

 

Acrescentam, ainda, as principais características da chamada “Polícia 

Comunitária”: 

 

A polícia comunitária caracteriza-se por ser voltada para a comunidade, 

para os problemas por esta vividos, visando a inclusão social, o 

desenvolvimento tanto humano como estrutural. O intuito é solucionar 

os conflitos, com a ajuda dos membros da comunidade, de forma mais 

pacífica e harmoniosa possível, por meio do diálogo e, 

consequentemente, da transformação do comportamento das pessoas 

(Ibidem, p. 121). 

 

 

Nesse contexto, considerando o que foi brevemente discutido, podemos nos 

aprofundar nas questões que giram em torno da aplicabilidade da mediação pela Polícia 

Judiciária. 

 

 

4.1.DA MEDIAÇÃO POLICIAL COMO ALTERNATIVA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

 

Ao discutirmos o instituto da mediação, comumente o confundimos com o da 

conciliação. Nesse sentido, para um melhor entendimento ao que pretendemos aqui 

expor, é imprescindível estabelecermos uma breve relação entre os referidos institutos.  

A partir do estudo da seção anterior38, foi possível compreendermos que a 

mediação e a conciliação são métodos alternativos à solução de conflitos, constituindo, 

assim, espécies do modelo consensual de resposta ao delito. Nesse sentido, podemos 

defini-las como mecanismos de autocomposição de conflitos, estabelecidas pelo 

consentimento espontâneo e orientadas pelos princípios39 da informalidade, simplicidade, 

economia processual, celeridade, oralidade, flexibilidade processual, imparcialidade do 

mediador, isonomia entre as partes, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, 

confidencialidade e boa-fé.  

 
38 Mais especificadamente, na subseção 3.4 
39 Os princípios apresentados podem ser observados na Lei 13.140/2015, também conhecida como “Lei da 

Mediação”, através do link: < encurtador.com.br/dvzE4>. 
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Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ): 

 

A mediação pode ser definida como uma negociação facilitada ou 

catalisada por um terceiro. Alguns autores preferem definições mais 

completas sugerindo que a mediação é um processo autocompositivo 

segundo o qual as partes em disputa são auxiliadas por uma terceira 

parte neutra ao conflito ou por um painel de pessoas sem interesse 

na causa, para se chegar a uma composição. Trata-se de um método de 

resolução de disputas no qual se desenvolve um processo composto por 

vários atos procedimentais pelos quais o(s) terceiro(s) imparcial(is) 

facilita(m) a negociação entre as pessoas em conflito, habilitando-as a 

melhor compreender suas posições e a encontrar soluções que se 

compatibilizam aos seus interesses e necessidades (BRASIL, 2015, p. 

34)40. 

 

Já a conciliação, segundo, ainda, o CNJ:  

 

A conciliação pode ser definida como um processo autocompositivo 

breve, no qual as partes ou os interessados são auxiliados por um 

terceiro, neutro ao conflito, ou por um painel de pessoas sem 

interesse na causa, por meio de técnicas adequadas, a chegar a uma 

solução ou a um acordo (BRASIL, 2015, p. 36)41. 

 

Embora a mediação e a conciliação sejam caracterizadas pela figura de um 

terceiro, neutro ao conflito, ou por um painel de pessoas sem interesse na causa, o 

mediador e o conciliador possuem distintas atribuições. A princípio, a atuação do 

mediador se manifesta de modo a facilitar que as partes construam a solução juntas, 

atuando, assim, de forma menos ativa, considerando a autonomia das partes para chegar 

ao consenso. O conciliador, por sua vez, atua de forma mais ativa, sugerindo soluções. 

Para fins didáticos, criamos um quadro comparativo entre a conciliação e a 

mediação: 

 

Quadro 6 - Mediação X Conciliação 

PRINCIPAIS DISTINÇÕES ENTRE A MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 

MEDIAÇÃO CONCILIAÇÃO 

Visa a “resolução do conflito”  Visa apenas o acordo 

Busca a restauração da relação social subjacente ao 

caso. 

Busca o fim do litígio 

Parte de uma abordagem de estímulo (ou 

facilitação) do entendimento. 

Permite a sugestão de uma proposta de acordo pelo 

conciliador. 

Continua 

 

 
40 Grifo nosso 
41 Grifo nosso 
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Cont. Quadro 6 

É, em regra, mais demorada e envolve diversas 

sessões. 

É um processo mais breve, com apenas uma 

sessão. 

Voltada às pessoas. Possui cunho 

preponderantemente subjetivo. 

Voltada aos fatos e direitos. Possui enfoque 

essencialmente objetivo. 

Confidencial  Eminentemente pública. 

Prospectiva, com enfoque no futuro e em soluções Enfoque retrospectivo e voltado à culpa. 

Processo em que os interessados encontram suas 

próprias soluções 

Processo voltado a esclarecer aos litigantes pontos 

(fatos, direitos ou interesses) ainda não 

compreendidos por esses 

Processo com lastro multidisciplinar, envolvendo 

as mais distintas áreas como psicologia, 

administração, direito, matemática, comunicação, 

entre outros. 

Processo unidisciplinar (ou monodisciplinar) com 

base no direito. 

Fonte: BRASIL, 2015, p. 36 

 

Conforme estabelece a Lei 13.140/2015 (Lei da Mediação)42, em seu parágrafo 

único, “considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem 

poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar 

ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.” (BRASIL, 2015, online). 

Outrossim, a mediação pode ser realizada pelo âmbito judicial ou extrajudicial, 

aplicando-se, inclusive, na seara penal, o que amplia os métodos alternativos de resolução 

de conflitos.  

Ressaltamos, ainda, que há variadas classificações e nomenclaturas adotadas por 

diversas doutrinas que integram esse campo. Tem-se, por exemplo, a mediação avaliativa 

e a mediação facilitadora, que são voltadas para o acordo, sendo consideradas sinônimo 

da conciliação, além da mediação circular-narrativa e a mediação transformadora, que 

são voltadas para a relação entre as partes com formas específicas ainda diversas 

(VASCONCELOS, 2012, p. 114-128 apud GUERRERO, 2014, p. 5). Contudo, não cabe 

aqui destrincharmos tais espécies, mas sim destacarmos aquela que mais se aproxima 

daquilo que pretendemos expor no presente trabalho, qual seja: a mediação facilitadora-

policial. 

Antes de abordamos essa temática, cumpri-nos apresentar, conforme leciona Mara 

Lívia Moreira Damasceno, as etapas da mediação. Segundo a referida autora, há 5 a 8 

etapas a serem seguidas para que possamos nos aproximar do êxito na mediação, quais 

sejam: “pré-mediação, abertura, investigação, agenda, criação de opções, avaliação das 

opções, escolha das opções e solução.” (BRAGA NETO, 2012, p. 104 apud 

DAMASCENO, 2013, p.70). 

 
42 Disponível em: <encurtador.com.br/dvzE4>. Acesso em 09 de nov. de 2021  
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Ainda sobre as etapas, destrincha a referida autora citando Adolfo Braga Neto, 

destacando que: 

Inicialmente a preparação envolve o esclarecimento sobre o processo 

e sua aplicabilidade ao caso e a adesão dos envolvidos. Em seguida, 

procede-se a uma análise das questões pertinentes ao conflito. Este 

momento precisa ser realizado de maneira aprofundada, sob pena de 

faltar algum aspecto e se correr o risco de produzir resultados não 

satisfatórios para as pessoas. Por isso, o mediador promoverá a 

identificação de outros temas tão importantes quanto aquele que os 

trouxe para a mediação. Uma vez conhecida toda a complexidade das 

questões identificadas durante o diálogo desenvolvido, são elencados, 

sob consenso, todos os pontos diretos ou indiretos do conflito – 

enfim, o que se deseja efetivamente resolver. Para cada tema elencado, 

há que se pensar em alternativas de solução, uma vez que quanto mais 

possibilidades existirem, mais fácil a escolha do que é melhor e mais 

adequado aos motivadores dos envolvidos no conflito. Dessa maneira, 

ampliam-se as possibilidades de alcance de soluções. Em outras 

palavras, o processo de mediação subdividido em etapas consistiria nas 

seguintes: pré-mediação; abertura; investigação; agenda; criação de 

opções; escolha das opções e solução. Em resumo, a mediação 

pressupõe fases de preparação de todos para o processo, seguida da de 

conhecimento sobre a complexidade do conflito e depois da de 

objetivação tendente à resolução. Há que se esclarecer, no entanto, 

que a sequência supracitada não se constitui em uma receita que, 

corretamente seguida e usados determinados ingredientes e 

marcas, resultarão em um apetitoso alimento. Há que se lembrar, 

como dito anteriormente, que a mediação trabalha com pessoas. Nesse 

sentido, mesmo com todos os ingredientes ou as melhores marcas, ou 

mesmo que se apliquem todas as etapas e muitas técnicas, poderá não 

resultar no produto desejado. Esta observação deve ser estendida 

também para os atos sucessivos lógicos desenvolvidos pelo mediador, 

que poderá eventualmente se modificar, podendo retomar momentos 

anteriores ou mesmo se antecipar a pedido das pessoas. (Ibidem, 2013, 

p.72-73)43. 

 

 

Dessa forma, não há uma rigidez em face do ordenamento das etapas, devendo o 

mediador observar o andamento do diálogo, bem como os princípios que regem a 

mediação para que possa agir de modo a facilitar a comunicação entre as partes. 

Quando falamos no papel que o mediador deve exercer, um dos principais temas 

a serem levantados é o Gráfico Riskin. Segundo Leonard Riskin, o sistema de mediação 

pode ser baseado em duas características representadas, cada uma, em um dos eixos 

cartesianos. O primeiro diz respeito às metas que a mediação busca resolver; noutro, às 

atividades do mediador. Assim, um extremo desse eixo contém as estratégias e técnicas 

que facilitam a negociação das partes, bem como os problemas simples, de resolução 

 
43 Grifo nosso. 
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imediata; enquanto no outro estão as estratégias e técnicas que buscam avaliar os assuntos 

relevantes à mediação, além dos problemas complexos quem envolvem a comunidade. 

(1999, p. 22-23).  

Para o autor, há dois tipos de mediadores: (i) mediador avaliador; (ii) mediador 

facilitador. Sob a perspectiva do mediador avaliador, “as partes querem e precisam de 

orientação para chegarem a uma situação propicia ao acordo.” (Ibidem, p. 29). Nesse 

sentido, o mediador avaliador atua no mérito das questões que envolvem o conflito. Já o 

mediador facilitador “considera que as partes são inteligentes, aptas a trabalharem entre 

si, capazes de entender suas situações melhor que o mediador e, talvez, melhor que os 

seus advogados.” (Ibidem, p. 30). Desse modo, o mediador facilitador não adentra no 

mérito das questões, mas viabiliza a melhor comunicação entre as partes envolvidas no 

conflito.  

Podemos inferir, portanto, que o papel exercido pelo mediador mais se adequa à 

justiça restaurativa, considerando o princípio da voluntariedade e autonomia das partes, 

é o de mediador facilitador. 

No campo da segurança pública, considera-se a mediação de conflitos como um 

instituto relativamente novo, que vem sendo adotado em diferentes contextos e ganhando 

o merecido destaque, em razão dos seus significativos resultados para o sistema 

criminal44. Com a nova natureza estabelecida à polícia, orientada pelo Estado 

Democrático de Direito e pautada na ideia de polícia comunitária, afasta-se o olhar da 

polícia judiciária como órgão de caráter exclusivamente repressivo e investigativo para, 

então, observá-la como órgão de cunho acolhedor, restaurador, mais humanizado para 

solucionar conflitos. 

Segundo aduz Silva Júnior: 

 

Daí se concluir pela compatibilidade entre as normas jurídicas vigentes 

com modernas políticas públicas dirigidas à pacificação de conflitos – 

e consequentemente à preservação da ordem pública – prescindindo-se, 

em muitos casos, da desnecessária, onerosa e tardia prestação 

jurisdicional. Essa revisão teórica não se exigiria sequer releitura 

hermenêutica dos postulados jurídicos, sejam normativos, doutrinários 

ou jurisprudenciais, bastaria um gradual rompimento de práticas e 

atitudes que formam a cultura organizacional das instituições 

públicas envolvidas no processo, com simultâneo investimento na 

capacitação de profissionais, por meio de uma abordagem 

 
44 Abordaremos, através da apresentação de casos concretos, os resultados da mediação policial na subseção 

4.4 e seguintes. 
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transdisciplinar que mais focasse o fim que as formas (SILVA 

JUNIOR, 2014, p. 112)45. 

 

 

Podemos chamar esse novo ramo da mediação de mediação policial que, embora 

não possua um marco legal no Brasil, vem sendo utilizada pelos órgãos policiais, através 

dos seus Núcleos Especiais Criminais46 com base em referências instáveis que possam 

sustentar a sua atribuição no âmbito da justiça restaurativa.  

Segundo Luiz Alberto Warat, dessa relação Polícia-mediação-comunidade 

podemos extrair duas importantes questões: a primeira gira em torno da possibilidade de 

mediadores policias atuarem juntamente com mediadores da própria comunidade, o que 

ampliaria a aproximação entre a polícia e a sociedade e elevaria a valorização da 

autonomia, além dos recursos reais e potenciais da população residente. (WARAT, 2015, 

p.58)  

Dessa forma, para o referido autor, essa seria a melhor configuração para a 

mediação policial em uma polícia preventiva e democrática. Conforme sugere Warat, 

citando Sales e Nunes, trata-se de “um mecanismo de prática da educação em direitos 

humanos, que conscientiza e permite a participação por parte da população nas questões 

de segurança e na efetivação de uma cultura de paz.” (SALES; NUNES, 2010 apud 

WARAT, 2015, p. 58). 

A segunda questão é a possibilidade de incorporar a mediação como meio de 

solução de conflitos gerados na convivência de policiais e moradores, ainda que nesse 

caso seja necessária a parceria entre a polícia e agências independentes. Vale ressaltar, 

ainda, que esse caminho é adotado em diversas cidades norte-americanas, como Nova 

York, São Francisco, Pittsburgh, Denver e Pasadena, entre outras cidades que vêm 

apresentando resultados satisfatórios para as queixas de cidadãos sobre o desvio de 

conduta por parte de policiais, do que as investigações tradicionais, prolongadas e, na 

maioria dos casos, arquivadas. (BIRGDEN & LOPEZ-VARONA, 2011 apud WARAT, 

2015, p.58). 

Alguns dos principais entraves à mediação policial, conforme estudos realizados 

nos Estados Unidos, mas que também consideramos como “possíveis” no sistema de 

justiça restaurativa brasileiro, são destacadas por Birgden e Lopez-Varona: (a) a oposição 

dos agentes e das organizações policias diante do que veem como perda de autoridade e 

 
45 Grifo nosso 
46 Discutiremos de formas mais aprofundada as questões que envolvem o NECRIM, na subseção 4.3. 
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necessidade de assumir culpas; (b) a falta de entendimento do que seja a mediação por 

parte dos agentes e dos membros da comunidade; (c) a escassez de recursos para os 

programas de mediação (de fundos, de recrutamento e de treinamento) e; (d) a falta de 

incentivo à participação. Importante destacarmos, que todas essas questões são 

consideradas superáveis. (Ibidem, p. 59). 

Até aqui, não restam dúvidas de que é de suma importância que a instituição 

policial busque meios de se aproximar da sociedade, o que nos leva a perceber e 

considerar suas funções democráticas e restaurativas. Segundo aduz Tijerino Pacheco47: 

 

Uma sociedade democrática exige uma polícia distinta de uma 

sociedade não democrática, não podendo haver outra opção a este 

respeito. (...) A polícia deve ser organizada como um corpo civil, 

claramente distinto das forças armadas. As forças armadas não devem 

ser chamadas, enquanto tal, a desempenhar funções policiais, exceto em 

casos de extrema necessidade. Se o fizerem, as suas ações terão um 

carácter puramente civil, tanto em termos da autoridade a que estarão 

sujeitos como das consequências legais das suas ações (jurisdição civil 

e não militar). (PACHECO, 1994, p. 19-20)48 

 

Desse modo, não podemos confundir a função da instituição policial com a cultura 

das forças armadas. Em um estado democrático a polícia não pode ser constituída senão 

como um serviço comunitário, integrador, mediador, de proteção de todos os bens 

jurídicos definidos como de sua competência, sobretudo, na tutela dos direitos humanos. 

 Conforme estabelecido pela nossa Constituição Cidadã, em seu artigo 144, a 

segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, devendo ser 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através da polícia judiciária (polícia federal e polícias civis), das polícias 

militares e dos corpos de bombeiros militares. Dessa forma, a polícia judiciária, por ser 

intrínseca ao convívio social, considerada como o primeiro filtro entre a sociedade e a 

justiça, é um dos órgãos que consideramos mais aptos a utilizar das ferramentas que 

compõe esse novo meio de solução de conflitos, a fim de moldar um novo relacionamento 

entre a polícia e a sociedade e oferecer, sobretudo, uma proteção maior aos anseios e 

interesses da vítima, que, em regra, não possui “voz” no processo penal.  

 
47 Disponível em: < https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/52007>. Acesso em 10 de nov. de 2021.  
48 Tradução nossa  
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No entanto, não é nesse sentido que as instituições democráticas de direito têm se 

posicionado, principalmente, diante do que descreve o novo projeto do Código de 

Processo Penal Brasileiro. 

 Em 2006, a partir da audiência pública e da sugestão de nº 99/2005, foi 

apresentado ao Plenário na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei sob o nº 7.006/200649, 

que institui a Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal brasileiro, em casos de 

crimes e contravenções penais, propondo alterações no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro); Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 

1941 (Código de Processo Penal Brasileiro), e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 

(Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). Hoje, o referida Projeto de Lei encontra-

se apensado ao Projeto de Lei de nº 8.045/2010. 

Como destacado anteriormente, há significativas mudanças em face das normas 

legais que fundamentam a esfera penal e processual penal. Dentre as diversas alterações 

promovidas por esse Projeto de Lei, destacaremos as alterações no âmbito da justiça 

consensual, especificadamente, no que dizem respeito ao objeto do presente estudo. 

A primeira consideração que nos é relevante, gira em torno do artigo 1º do Projeto 

de Lei de nº 7.006/2006. Conforme o referido artigo, a lei regulará o uso facultativo dos 

procedimentos de justiça restaurativa, nos casos de crimes e contravenções penais. 

Segundo Raffaela Pallamolla, o termo “facultativo” é um termo impreciso, posto que não 

faz referência a quais contravenções ou a quais crimes a justiça restaurativa deva ser 

aplicada. Para a autora, a omissão do legislador cria um risco de que sejam encaminhados 

aos núcleos de justiça restaurativa apenas casos de bagatela (considerados insignificantes 

para o direito penal), pois a tendência é que os juízes, promotores e delegados 

encaminhem apenas os casos de pouca relevância, a fim de não reduzir o seu campo de 

atuação (PALLAMOLLA, 2009, p. 179-180). 

Sobre essa questão, é importante ressaltarmos que coadunamos com a tese de que 

o Delegado de Polícia,  com base na sua análise técnico-jurídica, orientada pela Lei 

12.839/13 e pelo juízo de prognose e de diagnose50, possui o poder/dever de analisar os 

outros elementos do crime (além da tipicidade formal), como, por exemplo, a tipicidade 

 
49 Os detalhes sobre a tramitação deste Projeto de Lei podem ser observados através do link: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785.  
50 Pelo juízo de prognose, entende-se que compete à autoridade policial decidir por uma ou outra diligência 

no início da investigação, diante da existência de poucos ou inexistência de vestígios. Pelo juízo de 

diagnose, extrai-se que é atribuição do Delegado decidir pelo indiciamento ou não, diante das informações 

e das provas acerca da materialidade e autoria delitiva.  



66 

 

material, o que irá determinar, no caso concreto, a aplicabilidade ou não do princípio da 

insignificância, descaracterizando o crime pela ausência de tipicidade material. Dessa 

forma, se a autoridade policial é detentora de tal competência, também não poderíamos 

negá-la a atribuição para reconhecer quais infrações devem ou não ser pauta para 

efetivação da justiça restaurativa através da mediação policial, seja considerando a 

gravidade do delito com base na sua pena, seja a partir da análise da valoração do bem 

jurídico violado. Contudo, diante da omissão do legislador, o ideal, conforme destacado 

pela supracitada autora, é que seja exigido a fundamentação da decisão que negar o uso 

do procedimento restaurativo, fazendo com que o exercício da justiça restaurativa tenha 

cada vez mais relevância, tornando-se, assim, a regra para a solução de conflitos. (Ibidem, 

2009, P. 181-182). 

A segunda norma relevante para o nosso debate encontra-se prevista no artigo 4º, 

que dispõe que o juiz, após a anuência do Ministério Público, poderá enviar as peças de 

informação, termos circunstanciados, inquéritos policiais ou autos de ação penal ao 

núcleo de justiça restaurativa. Sobre esse ponto, Daniel Achutti e Raffaella Pallamolla 

esclarecem que a ausência de menção sobre o direito das partes de solicitarem diretamente 

à autoridade competente o encaminhamento do caso aos núcleos de justiça restaurativa, 

contraria um dos valores mais importantes do sistema restaurativo, qual seja: a autonomia 

das partes. Ademais, caso os encaminhamentos realizados pelo Delegado de Polícia e 

pelo Promotor de Justiça dependam da anuência o juiz, então estaremos novamente diante 

dos moldes da justiça criminal comum. (ACHUTTI; PALLAMOLLA, 2013, p. 5) 

Nesse contexto, aduz Pallamolla, que, é mais conveniente o condicionamento do 

envio a apenas uma das autoridades (Juiz competente ou Promotor de Justiça). 

Acrescenta, nesse sentido, que: 

(a) se o encaminhamento se der antes da apresentação da denúncia, que 

seja feito pelo órgão ministerial (hipótese em que este deverá deixar de 

propor ação penal), ou ainda pelo juiz competente em acompanhar o 

inquérito policial; (b) se ocorrer depois da apresentação da denúncia, 

antes ou depois do seu recebimento, que seja competência do juiz da 

causa. (PALLAMOLLA, 2009, p. 183). 

 

 

A primeira observação que salientamos, gira em torno dos órgãos competentes 

para o encaminhamento do caso aos núcleos de justiça restaurativa. Com devida vênia ao 

que foi acrescentado pela renomada autora, entendemos que a competência para remeter 

os casos aos núcleos de justiça restaurativa também deve ser ampliada ao órgão policial, 
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considerando, sobretudo, a existência e desenvolvimento dos Núcleos Especiais 

Criminais da Polícia Civil. Nesse contexto, entendemos não ser razoável restringir ao 

referido órgão (representado pela autoridade policial) aquilo que é inerente a suas 

atribuições. Afinal, em regra, o Delegado de Polícia é a primeira autoridade pública a ter 

contato direto com o conflito, devendo aplicar, desde então, as novas técnicas de solução 

de conflito pelo viés restaurativo, desde o encaminhamento do caso à medição policial. 

É importante frisarmos, além disso, que o entendimento técnico-jurídico-

restaurativo da autoridade policial não nos conduz ao argumento da supressão de 

competência ministerial. Na verdade, a opinião jurídica-restaurativa do órgão policial não 

exclui o entendimento dado pelo Ministério Público sobre determinado caso, podendo 

este discordar daquele, ratificando o pedido de arquivamento ou oferecendo a denúncia, 

ao considerar não ser um caso que se adeque aos moldes da justiça restaurativa. Portanto, 

não podemos reconhecer que estaria o órgão policial usurpando a competência do órgão 

ministerial.  

Uma segunda questão a ser aqui levantada, diz respeito ao “juiz competente em 

acompanhar o inquérito policial”. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote 

Anticrime), foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro a figura do juiz das 

garantias51, dedicado ao acompanhamento das investigações durante a fase inquisitorial. 

Desse modo, considerando os princípios que cerceiam a JR, sobretudo, a mediação 

policial, como os princípios da celeridade, voluntariedade, razoabilidade, cooperação, 

responsabilidade, da boa-fé e do mútuo respeito, havendo um acompanhamento 

jurisdicional envolvendo o desenvolvimento da mediação policial, caberia ao juiz das 

garantias acompanhar o inquérito policial. Contudo, devemos reconhecer que esse 

acompanhamento não se confunde com a participação do encontro restaurativa. Pois, 

conforme ensina Renato Sócrates Gomes Pinto, “o Juiz, o Promotor e o Advogado não 

ficam excluídos do processo, mas não participam do encontro restaurativo, pois 

continuam no cenário judicial do processo legal em sentido estrito. (PINTO, 2007? p. 

16)52 

Por fim, uma das principais normas que trata sobre as possíveis alterações no novo 

Código de Processo Penal Brasileiro53, e que dispõe sobre a atividade policial frente à 

 
51 A eficácia do dispositivo que regulamenta o “Juiz das Garantias” no Código de Processo Penal Brasileiro 

encontra-se suspensa por decisão do Ministro do Supremo Tribuna Federal Luiz Fux, nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 6.298, 6.299, 6.300 e 6.306. 
52 Disponível em: <encurtador.com.br/uJY78> Acesso em 11 de nov. de 2021. 
53 Acrescenta o parágrafo §4º ao artigo 10 do novo Código de Processo Penal. 
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justiça restaurativa, refere-se ao artigo 13, que assim descreve: “a autoridade policial 

poderá sugerir, no relatório do inquérito, o encaminhamento das partes ao procedimento 

restaurativo”. Sobre a temática, ensinam Pallamolla e Achutti, que: 

 

Além disso, seriam introduzidos no CPP os artigos 556 a 562, que 

regulamentariam o procedimento restaurativo e os requisitos para a sua 

utilização. E, na lei 9.099/1995, seria inserido o princípio da 

simplicidade, bem como da possibilidade do uso de práticas 

restaurativas como um de seus objetivos, ao lado da conciliação e da 

transação. Da mesma forma como no inquérito, a autoridade policial 

poderia sugerir, no termo circunstanciado, o encaminhamento dos autos 

para procedimento restaurativo (art. 69, §2º), e em qualquer fase do 

processo perante os juizados especiais criminais, o Ministério Público 

poderia oficiar pelo encaminhamento das partes ao núcleo de justiça 

restaurativa. (ACHUTTI; PALLAMOLLA, 2013, p. 4) 

 

Ora, se a implementação do sistema da justiça restaurativa visa nos levar a um 

novo paradigma de resposta ao delito, introduzindo, assim, novas ideias, como a 

necessidade de a justiça assumir o compromisso de reparar o mal causado às vítimas, 

famílias e comunidades, em vez de se preocupar apenas com a retribuição ao culpado pelo 

dano causado, não há porque atribuir à Polícia Judiciária o mero papel de mensageiro 

dessas novas e boas ideias. Conforme discutido anteriormente, a polícia de hoje possui 

distintas atribuições e necessidades da polícia marcada pelo sistema retributivo, que busca 

a culpabilidade do ofensor.  

Sem dúvidas, conceder a tal órgão o papel de mero “conselheiro” para os anseios 

da vítima, é negar a real essência da justiça restaurativa e as novas funções da Polícia 

Judiciária Democrática.  

 

 

4.2.O SERVIDOR POLICIAL COMO FACILITADOR NA BUSCA PELO 

CONSENSO 

 

 

Para que possamos nos aprofundar sobre os espaços institucionais de mediação no 

âmbito da Polícia Civil, conhecidos como Núcleos Especiais Criminais, é de suma 

importância estudarmos, antes, a figura do servidor policial como facilitador na busca 

pelo consenso, ou seja, como mediador policial. 

Segundo Leonardo Sica, a mediação deve ser instrumento para a escuta das 

emoções e reconhecimento dos valores, verificados na relação entre as partes. Para o 
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autor, “o mediador não tem poder sobre as partes e visa criar no encontro de mediação 

um clima (espaço tempo) de confidencialidade (obrigação do segredo profissional), que 

permite às pessoas se expressarem livremente. (SICA, 2007, p. 54-55). 

Acrescenta, ainda, que: 

 
Usualmente, o mediador é intitulado como facilitador. Esse termo bem 

traduz o seu papel primordial, que é facilitar a comunicação e a 

compreensão entre as partes e, ainda, contém um significado mais 

profundo: o mediador não tem poder, ou melhor, não exerce poder sobre 

as partes ou sobre o procedimento; daí a expressão muito comum na 

doutrina italiana para se referir ao mediador penal: mediatore senza 

potere. Se a mediação é um instrumento de empowerment das partes e 

baseia-se em valores de deliberação e participação, a presença de uma 

autoridade revestida de poderes diretivos, obviamente, inibe as 

características mais marcantes e transformadoras da mediação. (Ibidem, 

p. 69-70) 

  

Nesse sentido, podemos afirmar que o mediador atua como facilitador nas 

negociações, enquanto o conciliador induz as partes a “envolver-se ativamente na 

resolução do conflito”. (COSTA, 2003 apud ARAÚJO MORAES, p.8, 2019). Tratando-

se da mediação policial, algumas questões devem ser levantas para que possamos analisar 

a capacidade de o policial, enquanto agente submetido a alto grau de estresse funcional, 

em atuar nessa resolução de conflitos, bem como o fundamento que valida o exercício 

das atividades restaurativas. 

A primeira questão que devemos enfrentar diz respeito ao fundamento de validade 

para que o servidor policial possa agir como um pacificador. Além da Lei 13.140/2015, 

já discutida nas subseções anteriores, não podemos deixar de citar o artigo 1ª da 

Resolução 225/2016 do CNJ que estabelece que “as práticas restaurativas serão 

coordenadas por facilitadores restaurativos, podendo ser servidores do Judiciário, agente 

público, ou ainda, voluntários.” (RODRIGUES, 2016, p. 316); bem como o artigo 98, 

inciso I da Constituição Federal, que, quando combinadas com o que determina o artigo 

60 da Lei nº 9.099/1995, podemos inferir, no que se refere aos pequenos conflitos, que é 

plenamente cabível o exercício da conciliação por agentes que não integram o Poder 

Judiciário. Nesse diapasão, para parte da doutrina: 

 
Por meio de interpretação sistêmica, verifica-se que a Lei dos Juizados 

Especiais não impede a atuação de delegados como conciliadores nas 

infrações de menor potencial ofensivo, pois permite que a composição 

dos danos seja realizada por conciliadores recrutados preferencialmente 

entre bacharéis de Direito. Ou seja, se a lei permite que os conciliadores 

possam ser pessoas sem conhecimento jurídico, não haveria porque 
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negar que a conciliação fosse feita por quem necessariamente detém 

desse conhecimento, pois as autoridades policiais são bacharéis de 

Direito. Assim, se a lei permite menos, pode ser aplicada para mais. 

(MELO, 2018? p. 5)54 

 

Dessa forma, embora a norma prevista na Lei dos Juizados Criminais Especiais 

utilize termos característicos da conciliação, nada impede que possamos interpretá-la de 

forma ampla, considerando, também, a possibilidade do exercício da mediação policial. 

Além disso, vale destacar que não nos associamos à tese de que somente o Delegado de 

Polícia estaria apto à realização da mediação policial. Pois, é preciso que o 

mediador/facilitador possua o perfil essencialmente compatível com a atividade 

consensual e, em muitos casos, a autoridade policial pode não possuir o perfil adequado 

para a função consensual, podendo este ser exercido por um agente ou escrivão de polícia, 

por exemplo. 

Segundo ensina Emerson Silva Barbosa: 

 
A condição indispensável para viabilizar mediações com essas 

características mencionadas, na visão dos entrevistados, está na seleção, 

treinamento e designação de policiais com perfil para trabalhar nos 

núcleos de mediação. O mediador precisa ter o perfil compatível com a 

atividade de resolução de conflitos, que envolve tanto o conhecimento 

técnico-jurídico como uma atitude comunicativa não violenta. Aliás, a 

ênfase nessa necessidade foi algo recorrente durante as entrevistas. De 

acordo com os entrevistados, a mediação, para funcionar sem 

intimidação, depende que os policiais designados tenham o perfil e 

sejam preparados com a doutrina da mediação: “Não pode ser o 

delegado do plantão! Não pode ser o mesmo delegado que está ali para 

atender um flagrante de homicídio, por exemplo” (agente de polícia). 

(BARBOSA, 2020, p. 249) 

 

Conforme, ainda, o referido autor, “a invocação da necessidade de um perfil 

adequado para mediação, todavia, contradiz a ideia de que o delegado é um “mediador 

nato de conflitos”.” Dessa forma, ainda que a polícia judiciária seja considera um órgão 

constituído pelas mais variadas áreas da profissão, devemos admitir que há pessoas que 

não possuem a vocação para esse tipo de atividade. (Ibidem, p.250).  

Em pesquisa realizada por Andréa Irany Pacheco Rodrigues sobre como a 

comunidade ver a autoridade policial que desempenha a função mediadora e aqueles que 

não a desempenham, é possível verificarmos que: 

 
A comunidade que possui um delegado que se nega a atender o público 

para contemporanizar seus problemas, ou seja, mediar, é visto como 

 
54 Disponível em: <encurtador.com.br/pHR07> Acesso em: 12 de nov. de 2021. 
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mal educado, relapso, não fazendo jus a sua função. Por fim, é relegado 

pela própria sociedade O público deixa de procurar a polícia, 

chegando a ignorar a existência de uma autoridade policial 

(RODRIGUES, 1996, p. 53-54)55 

 

Por outro lado, segundo a autora: 

 
Aquele que recebe o público para tentar resolver seus problemas está, 

com isso, integrando-se à comunidade, ainda que seja através de seus 

conflitos, transmitindo segurança, tranqüilidade e credibilidade à 

sociedade em que vive. É visto como aquele que trabalha, que faz valer 

seu cargo e tem boa aceitação na comunidade. (Ibidem) 

 

Assim, na busca pelo melhor perfil de facilitador para a realização da mediação 

policial, considerando, ainda, a história da polícia como aquela marcada pela atuação 

repressiva e ríspida frente à comunidade, devemos buscar o modelo não intimidador como 

o melhor caminho para aproximar o órgão policial da sociedade. Só assim será possível 

reconhecermos a redefinição do papel policial na sociedade. 

 

 

4.3.DOS NÚCLEOS ESPECIAIS CRIMINAIS COMO MECANISMOS DE 

CONSENSO  

 

 

Tratando-se do ambiente para a realização do encontro restaurativo no âmbito da 

segurança pública, não podemos deixar de destacar o Núcleo Especial Criminal da Polícia 

Judiciária (NECRIM). 

Fundado nos ideais da justiça restaurativa, o referido núcleo nasceu de 

experiências da Polícia Civil de São Paulo em 2003, através de iniciativas do Delegado 

de Polícia Dr. Cloves Rodrigues da Costa. O principal objetivo do núcleo era transformar 

a figura do Delegado de Polícia em mediador de situações conflituosas entre as partes em 

crimes de menor potencial ofensivo. Vale ressaltar, que, formalmente, o NECRIM se deu 

pela Portaria de nº 6 de 15 de dezembro de 2009, do Departamento da Polícia Judiciária 

do interior de São Paulo 4 (quatro) (DEINTER 4). Hoje, o núcleo atua em diversas cidades 

do Estado de São Paulo. (FILHO; QUARESMA, 2015, p.8). 

Descrevem os referidos autores, que: 

 

 
55 Grifo nosso 
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Trata-se de uma tentativa de conciliação que o Delegado de Polícia 

treinado para conciliar, faz junto às partes no momento que o TCO56 é 

realizado. O Delegado responsável pelo núcleo passa por treinamento 

específico para aprender a ser conciliador e, assim, poder atuar como 

dirigente do NECRIM. A exigência de ser um Delegado treinado para 

conciliar deriva do fato da consciência de que nem todo Delegado 

possui vocação para exercer atividade conciliadora. Não havendo o 

acordo segue para o juiz competente somente o TCO e então o 

procedimento segue seu rito habitual. (...) Todo o procedimento 

realizado entre as partes no intuito de incentivar a composição do 

conflito na Delegacia de Polícia conta com um representante da OAB, 

o qual deve estar presente e certificar o amplo respeito a todos os 

princípios regedores do ordenamento jurídico, bem como o 

cumprimento das normas de direito, ratificando a legalidade e 

impedindo a existência de atos que possam vir a invadir o acordo 

firmado entre as partes. (Ibidem) 

 

A ação perpetrada pelo Núcleo Especial Criminal vinculado à Polícia Judiciária, 

conforme já discutido na subseção anterior, encontra-se amparada pelo artigo 98, inciso 

I da Constituição Federal da República, que possibilita a conciliação nas infrações penais 

de menor potencial ofensivo por juízes togados ou não togados e leigos, o que possibilita 

que o Delegado de Polícia possa exercer a função de pacificador de conflitos (BERTOLI, 

2016, online)57. 

  No que se refere aos objetivos do NECRIM, segundo Sérgio Henrique de Araújo 

Moraes, busca-se a realização do consenso gerado em decorrência de crimes de menor 

potencial ofensivo como, por exemplo, perturbação de sossego, ameaça e acidente de 

trânsito, abrangidos pela Lei nº 9.099/1995. “As unidades dos NECRIM’s funcionam fora 

da estrutura das delegacias, e as conciliações são realizadas por delegados de polícia com 

a formação em resoluções de conflitos” (ARAJÚDO MORAES, 2019, p.14). 

Quanto ao aspecto procedimental, deve-se encaminhar ao Juiz competente o termo 

circunstanciado elaborado com um documento denominado “Termo de Composição 

Preliminar” (TCP), independentemente de consenso entre o ofensor e a vítima. Conforme 

ensina o Delegado de Polícia Emerson Silva Barbosa, na prática, o que podemos perceber 

em face do TCP, é que a principal saída proposta para a solução dos conflitos é, sobretudo, 

monetária, ou seja, o ofensor se dispõe a recompensar o dano causado à vítima através da 

assunção de uma obrigação de dar a quantia certa. Vê-se, nesse sentido, que a resolução 

da questão criminal depende de um acordo civil, que, após homologado pelo Juiz, servirá 

 
56 Termo Circunstanciado de Ocorrência. 
57 Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/51518/uma-policia-que-resolve-conflitos-sociais-necrim>. 

Acesso em: 16 nov. 2021.  
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como título executivo judicial e, sendo este descumprido, há previsão de multa 

(BARBOSA, 2020, p.240). 

Diversos são os projetos e programas de mediação policial que têm sido 

desenvolvidos no Brasil, por exemplo: Projeto Mediar da Polícia Civil de Minas Gerais; 

Programa Mediar da Polícia Civil do Rio Grande do Sul; Núcleo de Mediação Policial da 

Polícia Civil de Fortaleza; Núcleo Especial Criminal da Polícia Civil de São Paulo; 

Núcleo de Polícia Judiciária Restaurativa da Polícia Civil do Distrito Federal; Projeto 

Acorde da Polícia Civil da Sergipe, entre outros. Contudo, apenas estes três últimos 

destacados serão objeto de discussão para a nossa pesquisa. 

 

 

4.4.DO NÚCLEO ESPECIAL CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL DE SÃO 

PAULO 

 

 

Além das características destacadas na subseção anterior, outros importantes 

aspectos sobre os núcleos de mediação policial vinculados à Polícia Civil de São Paulo 

devem ser reconhecidos. 

Segundo a Doutrina Policial Civil de Pacificação Social, os NECRIM’s da PCSP 

possuem ambientes próprios e adequados à atividade mediadora, possuindo, além disso, 

profissionais com perfil específico para essa atividade. Ademais, o NECRIM recebe 

somente os procedimentos referentes aos delitos de menor potencial ofensivo cuja autoria 

seja conhecida e que dependam de representação ou oferecimento da queixa, contendo 

expressamente essa condição de procedibilidade satisfeita pela vítima. As partes são 

convidadas para participar do processo e, caso não aceitem, poderão prosseguir com a 

ação penal oferecendo a queixa ou a representação no prazo legal. Nesse caso, diante da 

negativa das partes no Termo Circunstanciado, este não precisará ser encaminhado ao 

NECRIM, mas sim ao Poder Judiciário, em razão da ausência de procedibilidade 

(POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO, 2015, p. 39-42). 

Conforme ensina Eduardo Neves Lima Filho e Gisany Pantoja Quaresma, todo o 

procedimento restaurativo conta com um representante da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), que irá certificar-se do amplo respeito aos princípios que regem o 

ordenamento jurídico no âmbito da conciliação e da mediação, ratificando a legalidade e 

diminuindo as possibilidades de anulação do acordo firmado entre as partes (2015, p.9). 

Acrescentam ainda, que: 
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Nestes termos, nos restou perceptível que a criação do NECRIM possui 

o intuito de proporcionar atendimento mais célere, de qualidade e 

eficiente à sociedade, e busca padronizar procedimentos que, na prática, 

são recorrentes dentro das Delegacias. O NECRIM está preocupado 

com a segurança das partes e o respeito aos princípios constitucionais, 

em especial o da ampla defesa e do contraditório, o que se conclui pela 

exigência da presença do membro da OAB, pela exigência de 

treinamento do Delegado que será responsável pela tentativa de 

conciliação e pela necessidade de apreciação e autorização do MP para 

que o acordo possa ser homologado (Ibidem). 

 

Em comunicação eletrônica com o Delegado Clóves Rodrigues da Costa, criador 

da proposta NECRIM58, foi possível termos acesso a importantes dados que demonstram 

os reais resultados que os núcleos de mediação policial de São Paulo têm produzido nos 

últimos tempos: 

 

Tabela 1- Núcleo Especial Criminal de São Paulo (2010 a 2016) 

NECRIM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

AUDIÊNCIAS 449 6.148 8.963 15.671 19.405 18.277 19.387 88.300 

CONCILIAÇÕES 400 5.337 7.960 14.195 17.585 16.302 17.075 78.854 

% 89% 87% 89% 91% 91% 89% 88% 89% 

         Fonte: Dados fornecidos pelos próprios departamentos. 

 

Além da referida tabela, podemos verificar a relação “audiência x conciliação” no 

o gráfico abaixo: 

 

 
58 Os dados foram fornecidos em 9 abril de 2020 pelo referido Delegado de Polícia, através do e-mail: 

clovesrcosta@gmail.com. 
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Gráfico 2- NECRIM (audiências x conciliações) 

 

Fonte: Dados fornecidos pelos próprios departamentos 

 

Diante dos dados supracitados, podemos ver um resultado significativo que as 

reuniões restaurativas têm produzido no âmbito da segurança pública. Vê-se, uma média 

de 89,30% de resolutividade nos seis anos seguintes da criação dos NECRIM’s, o que nos 

leva a concluir que o esse modelo alternativo de resolução de conflito pode nos trazer 

mudanças positivas no sistema punitiva criminal. 

 

 

4.5.DO NÚCLEO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA RESTAURATIVA DA POLÍCIA 

CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

Após a influência do NECRIM em São Paulo, foi construído um projeto voltado 

à Polícia do Distrito Federal (PCDF), denominado: Núcleo de Polícia Judiciária 

Restaurativa da Polícia Civil do Distrito Federal, sendo implementado em Planaltina-DF, 

na 31ª Delegacia de Polícia, com o apoio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios (TJDFT). No entanto, em recente contato com a Delegado de Polícia Civil do 

Distrito Federal, Dr.ª Anie Rampon Barretto, uma das responsáveis pela confecção do 

novo projeto piloto do núcleo de mediação policial da PCDF, verificamos que referido 

núcleo de Planaltina encontra-se desativado. Contudo, é importante expormos os dados 

colhidos sobre os resultados produzidos durante o período em que ele esteve em 
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funcionamento, bem como as questões debatidas em entrevista que envolvem a confecção 

desse novo projeto de mediação policial no âmbito da PCDF. 

Em pesquisa de campo realizada pelo Delegado de Polícia Federal, Dr. Emerson 

Silva Barbosa, é possível verificarmos uma quantidade significativa de delitos de menor 

potencial ofensivo que poderiam ser encaminhados ao núcleo para a efetivação da justiça 

restaurativa em sede policial. Segundo o autor, das 437.694 ocorrências registradas pela 

PCDF, em 2014, 150.043 foram classificadas como de menor potencial ofensivo, 

constituindo, assim, 34,28% das infrações que a PCDF possui conhecimento (2020, p. 

245). 

Vê-se, que: 

 
Mais do que punir culpados, parte das corporações policiais perceberam 

que, em alguns casos, o melhor, tanto do ponto de vista da eficiência 

(redução de custos, diminuição da reincidência), como da qualidade da 

prestação do serviço policial, conciliar conflitos pode ser mais benéfico 

na reconstrução da legitimidade das polícias. É preciso ressaltar, 

todavia, que essa nova abordagem de policiamento não importa na 

renúncia da aplicação da lei ou mesmo do uso legítimo da coerção, 

quando necessária. Isso porque, mesmo quando entregam resultados 

negativos, as polícias podem construir legitimidade, desde que as 

pessoas, na relação com a polícia, percebam que foram tratadas de 

maneira justa, ou seja, que as decisões da polícia e suas ações foram 

permeadas por aspectos éticos de respeito e dignidade, neutralidade, 

transparência, informação e escuta, além de serem leais (TYLER; 

JACKSON, 2013 apud BARBOSA, 2020, p. 255). 

 

Segundo o referido autor, destacamos algumas das vantagens que esse sistema 

pode proporcionar, além da maior participação da vítima: (i) mudança da imagem da 

polícia enquanto aparelho repressor do Estado; (ii) maior facilidade de controle e 

fiscalização sobre o cumprimento dos acordos; (iii) redução de processos submetidos aos 

Juizados Especiais Criminais; (iv) redução da reincidência criminal; e (v) prevenção de 

ocorrências de crimes mais graves. 

Conforme entrevista realizada à Delegada Anie Rampon59, por videoconferência, 

algumas questões relevantes foram discutidas, quais sejam: (a) É, necessariamente, o 

delegado quem irá exercer a figura do mediador policial? (b) O porte de arma de fogo 

durante as reuniões restaurativas é considerado como algo intimidador? (c) Na prática, há 

diferença entre mediação e conciliação? 

 
59 A transcrição da entrevista encontra-se apensada ao final deste trabalho.  
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Em primeiro plano, podemos observar que, no novo antigo projeto que foi 

implementado pela PCDF, não era necessário ser Delegado de Polícia para realizar as 

sessões, sendo possível que estas sejam mediadas por agentes de polícias ou escrivães, 

bastando apenas possuir a capacitação para possibilitar a efetivação do consenso. Hoje, 

no novo projeto, denominado “Nupaz” (Núcleo de Pesquisa sobre Conflito e Justiça), essa 

questão ainda está sendo debatida (Informação verbal). 

Nesse sentido, destacamos que: 

 
Não há uma posição firmada sobre quem realiza a mediação policial, 

sendo uma das coisas que está para ser definida. Sabemos que há prós 

e contras dos dois modelos. Sabemos, por exemplo, que o fato de o 

delegado de polícia está participando da sessão é importante para as 

pessoas que estão ali, porque elas querem ser ouvidas por uma 

autoridade. Temos experiência no atendimento ao público na delegacia 

e sabemos que, muitas vezes, a mesma informação pode ser repassada 

por outra pessoa e não surtir o mesmo efeito. Muitas vezes a pessoa que 

apenas ser ouvida por uma autoridade policial. Por outro lado, é preciso 

que a formação seja ampla, no conhecimento das tecnologias e 

ferramentas, devendo haver, também, uma predisposição da pessoa 

para conduzir este tipo de sessão. Pois, sabemos que isso não 

necessariamente são características inerentes ao cargo de delegado 

(Informação verbal)60. 

 

Quanto à questão que envolve a arma de fogo durante as sessões restaurativas, 

importa frisar, que, ainda se trate de um núcleo de pacificação social que funciona dentro 

de uma delegacia de polícia, não podemos desconsiderar o fato de que os mediadores são 

policias e, caso seja necessário, devem agir ostensivamente, de modo a preservar a vida 

e a integridade físicas das pessoas neste ambiente (Informação verbal). 

Por fim, no que diz respeito às diferenças práticas entre a conciliação e a mediação 

no âmbito da justiça restaurativa em sede policial, não podemos deixar de considerar o 

que assevera a entrevistada: 

 
Temos que tentar aplicar a teoria e todo o conhecimento já formado 

sobre o tema na nossa prática. Então, realmente há essa distinção na 

teoria, mas há autores que não se utilizam do termo “conciliação”, mas 

sim “mediação diretiva”, como se estivesse diante do Gráfico de Riskin, 

sendo assim possível fazer mediação sendo mais diretivo em alguns 

momentos. Por exemplo, quando formos mediar um conflito entre duas 

empresas aéreas, seria preciso um conhecimento sobre o assunto para 

 
60 A transcrição da entrevista encontra-se apensada ao final deste trabalho.  
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que seja possível conduzir o diálogo entre as partes, e não 

necessariamente a sua conclusão (Informação verbal). 

 

 

4.6.DO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE SERGIPE 

 

 

O Projeto Acorde, programa e mediação de conflitos vinculado à Polícia Civil de 

Sergipe foi institucionalizado a partir da Portaria de nº 15, de 15 de outubro de 2014, 

conferindo a possiblidade de mediação em face dos crimes de menor potencial ofensivo 

e contravenções penais. Conforme dados colhidos no site institucional da PCSE61, 

podemos observar que a gestão da coordenação geral do Projeto é de responsabilidade da 

Dra. Delegada Ana Carolina Machado, que atua na área desde 2018. Atualmente, 

funcionam 10 núcleos de prática restaurativa policial: os núcleos de Itabaiana, Estância, 

Nossa Senhora da Glória, Lagarto, bem como da 11º Delegacia Metropolitana; 9º 

Delegacia Metropolitana; 8º Delegacia Metropolitana; 3º Delegacia Metropolitana; 4º 

Delegacia Metropolitana e 5º Delegacia Metropolitana.62 

Em contato com o Diretor da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal 

(CEACrim), Sidney Santos Teles, em 5 de novembro do presente ano, foi possível 

colhermos dados relevantes para a nossa pesquisa, tornando-se possível, assim, 

analisarmos a demanda da distribuição de conflitos encaminhados aos Núcleos de 

Mediação Policial da Polícia Civil de Sergipe. 

 
Tabela 2- Demanda de mediação policial à 11º Delegacia Metropolitana entre 2020 e 

2021 

 2020 2021 

Núcleo de Mediação - 11ª Dm 240 230 

AMEAÇA 71 81 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA 1 3 

CALÚNIA 16 16 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1  

DANO 11 7 

DESACATO 1  

DESOBEDIÊNCIA 1  

DIFAMAÇÃO 27 18 

ESTELIONATO 8 3 

Continua. 

 
61 Disponível em: <https://www.policiacivil.se.gov.br/projetos/> Acesso em: 16 nov. 2021. 
62 O site institucional da PCSE, no que se refere ao Projeto Acorde, encontra-se desatualizado, afirmando 

haver somente 8 núcleos. 
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Cont. Tabela 2. 

RAZÕES 1  

FALSIDADE IDEOLÓGICA 1  

FURTO 2 1 

INFRAÇÕES DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA 1  

INJÚRIA 52 53 

INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO 1  

LESÃO CORPORAL 7 8 

MAUS TRATOS A ANIMAIS 1  

OMISSÃO NA GUARDA DE ANIMAL PERIGOSO  1 

PERSEGUIÇÃO (STALKING)  1 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (REVOGADO PELA LEI Nº 

14.132/2021 

4 14 

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO   

RESISTÊNCIA 1  

ROUBO  1 

VIAS DE FATOS 13 4 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 3 4 

Fonte: SSP/PC/SE – PPE 

 

Tabela 3- Demanda de mediação policial à 3º Delegacia Metropolitana entre 2020 e 

2021 

 2020 2021 

Núcleo de Mediação – 3ª Dm 668 647 

ABUSO DE AUTORIDADE 1  

AMEAÇA 217 228 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA 10 8 

ASSÉDIO, CONSTRANGIMENTO, HUMILHAÇÃO, PERSEGUIÇÃO, 

AMEAÇA, POR MEIO DE MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À 

CONDIÇÃO DE MULHER CANDIDATA OU DETENTORA DE 

MANDATO ELETIVO 

 1 

CALÚNIA 28 40 

CALUNIAR ALGUÉM IMPUTANDO FALSAMENTE FATO DEFINDO 

COMO CRIME  

1  

CAUSAR POLUIÇÃO RESULTANTE EM DANOS À SAÚDE HUMANA 1 1 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL 2 1 

CRUELDADE CONTRA ANIMAIS  1 

DANO 31 28 

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA 2  

DESOBEDIÊNCIA 1  

DESTRUIR PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS 

PÚBLICOS EM PROPRIEDADE PRIVADA ALHEIA 

 1 

DIFAMAÇÃO 83 80 

DIFAMAR ALGUÉM IMPUTANDO-LHE FATO OFENSIVO À SUA 

REPUTAÇÃO 

1 1 

ESTELIONATO  9 9 

RAZÕES 17 3 

COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÕES DEPRECIATIVAS OU INJURIOSAS À 

PESSOA DO IDOSO 

 1 

EXTORSÃO  1 

FALSIDADE IDEOLÓGICA  1 

FURTO 3 6 

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR 1  

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL  1 

INJÚRIA 122 91 

Continua. 
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Cont. Tabela 3. 

LESÃO CORPORAL 44 34 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 2 6 

LESÃO CORPORAL CULPOSA DE TRÂNSITO 1  

PARALIZAÇÃO DE TRABALHO COM VIOLÊNCIA 1  

PERSEGUIÇÃO (STALKING) 1 1 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (REVOGADO PELA LEI Nº 

14.132/2021) 

24 14 

PERTURBAÇÃO DO TRABLAHO OU DO SOSSEGO ALHEIO 37 47 

REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL  1 

RETER CARTÃO MAGNÉTICO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM O 

FIM DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA 

 1 

ROUBO 1 2 

SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO  1 

USURPAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO 4 1 

VIAS DE FATO 22 33 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 1 3 

Fonte: SSP/PC/SE - PPE 

 

Tabela 4: Demanda de mediação policial à 4º Delegacia Metropolitana entre 2020 e 

2021 

 2020 2021 

Núcleo de Mediação – 4ª Dm 194 326 

AMEAÇA 56 76 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA 3 13 

ASSÉDIO, CONSTRANGIMENTO, HUMILHAÇÃO, PERSEGUIÇÃO, 

AMEAÇA, POR MEIO DE MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À 

CONDIÇÃO DE MULHER CANDIDATA OU DETENTORA DE 

MANDATO ELETIVO 

 1 

ATO OBSCENO 1  

CALÚNIA 15 31 

CALUNIAR ALGUÉM IMPUTANDO FALSAMENTE FATO DEFINDO 

COMO CRIME  

1  

COBRAR DÍVIDAS COM AMEAÇAS EXPONDO CONSUMIDOR A 

RIDÍCULO 

 1 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1 1 

DANO 10 6 

DIFAMAÇÃO 24 59 

DESOBEDIÊNCIA 1  

ECA – SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU A 

CONSTRANGIMENTO 

 1 

ESTELIONATO 12 13 

ESTUPRO  1 

ESVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE PARA FUGIR À 

RESPONSABILIDADES 

2  

RAZÕES 1 4 

EXERCÍCIO ARBITRÁRIO OU ABUSO DE PODER 1  

FALSIDADE IDEOLÓGICA  1 

FURTO 3 13 

INCÊNDIO  1 

INJÚRIA 36 37 

INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO 1  

SABOTAGEM  1 

LESÃO CORPORAL 4 14 

Continua. 
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Cont. Tabela 4. 

LESÃO CORPORAL CULPOSA  4 

PERSEGUIÇÃO (STALKING) 1 1 

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE 

INFORMAÇÃO 

 1 

PERSEGUIÇÃO (STALKING)  3 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (REVOGADO PELA LEI Nº 

14.132/2021) 

4 10 

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO 8 15 

PORTAR ARMA BRANCA FORA DA RESIDÊNCIA 1  

PRECONCEITO DE RAÇA, COR ETNIA, RELIGIÃO OU PROCEDÊNCIA 

NACIONAL (RACISMO) 

 1 

ROUBO  4 

VIAS DE FATO 9 13 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 1 1 

Fonte: SSP/PC/SE - PPE 

 

Tabela 5- Demanda de mediação policial à 5º Delegacia Metropolitana entre 2020 e 

2021 

 2020 2021 

Núcleo de Mediação – 5ª Dm 666 411 

AMEAÇA 234 147 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA 3 9 

CALÚNIA 54 27 

COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO  1 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL 4 2 

CRIMES CONTRA O ESTADO E A ORDEM POLÍTICA E SOCIAL 1  

DANO 55 19 

DIFAMAÇÃO 88 73 

ESTELIONATO 1 7 

ESVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE PARA FUGIR À 

RESPONSABILIDADES 

 1 

RAZÕES 1  

FURTO 5 5 

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL  1 

INJÚRIA 118 36 

INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO 1  

LESÃO CORPORAL 46 25 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 2 2 

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE 

INFORMAÇÃO 

 1 

MAUS TRATOS A ANIMAIS 1  

PERSEGUIÇÃO (STALKING) 1 2 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (REVOGADO PELA LEI Nº 

14.132/2021) 

9 3 

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO 12 30 

RECUSAR ATENDIMENTO DE SAÚDE A PORTADOR DE HIV  1 

RETENÇÃO DE DOCUMENTO 3 1 

ROUBO 3 8 

SUPRESSÃO DE DOCUMENTO 1  

USURPAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO 2 1 

VIAS DE FATO 15 8 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 6 1 

Fonte: SSP/PC/SE - PPE 
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Tabela 6- Demanda de mediação policial à 9º Delegacia Metropolitana entre 2020 e 

2021 

 2020 2021 

Núcleo de Mediação – 9ª Dm 352 207 

AMEAÇA 118 75 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA 5 3 

APROPRIAR-SE DE BENS OU REDIMENTO DO IDOSO 1  

ASSÉDIO SEXUAL 1  

ATO OBSCENO 2  

CALÚNIA 32 23 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL 2  

DANO 17 10 

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA  1 

DESACATO 1  

DIFAMAÇÃO 49 22 

ESTELIONATO 5 1 

RAZÕES  3 1 

FURTO 5 1 

INJÚRIA 38 30 

LESÃO CORPORAL 28 18 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 6  

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE 

INFORMAÇÃO 

 1 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (REVOGADO PELA LEI Nº 

14.132/2021) 

2  

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO 12 8 

REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL 1  

ROUBO 1  

USURPAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO 3  

USURPAÇÃO DE ÁGUAS 1  

VIAS DE FATO 16 10 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 3 3 

Fonte: SSP/PC/SE – PPE 

 

 

Tabela 7 - Demanda de mediação policial do núcleo de mediação de Estância entre 

2020 e 2021 

 2020 2021 

Núcleo de Mediação – Estância 474 342 

ABANDONO DE INCAPAZ 1  

ABANDONO DE MATERIAL  1 

AMEAÇA 152 114 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA 2  

ASSÉDIO, CONSTRANGIMENTO, HUMILHAÇÃO, PERSEGUIÇÃO, 

AMEAÇA, POR MEIO DE MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À 

CONDIÇÃO DE MULHER CANDIDATA OU DETENTORA DE 

MANDATO ELETIVO 

 2 

CALÚNIA 19 16 

CALUNIAR ALGUÉM IMPUTANDO FALSAMENTE FATO DEFINIDO 

COMO CRIME 

 1 

CONSTRAGIMENTO ILEGAL 1  

DANO 13 14 

DEIXAR DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO IDOSO  2 

Continua. 
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Cont. Tabela 7. 

DEIXAR DE PRESTAR IMEDIATO SOCORRO À VÍTIMA  1 

DESACATO 5 2 

DESOBEDIÊNCIA  2  

DIFAMAÇÃO 63 38 

DISCRIMINAR, DESDENHAR, HUMILHAR, MENOSPREZAR PESSOA 

IDOSA 

1  

DEISPOSIÇÕES GERAIS DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA E AS 

RELAÇÕES DE CONSUMO 

1  

DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA 

1  

DROGAS – CONSUMO PESSOAL  2 

ECA – ALICIAR CRINAÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO 

LIBIDINOSO 

 1 

FAMILIAR, TUTELA, GUARDA, OU DETEMRINAÇÃO DO JUÍZO OU 

CONSELHO TUTELAR 

1  

ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA 1 1 

ESTELIONATO 4 3 

RAZÕES 2 2 

EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE E A SAÚDE, FÍSICA OU PSÍQUICA 

DO IDOSO 

1  

FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AQUÁTICO 1  

FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR 1  

FURTO 1 1 

IMPORTUNIAÇÃO SEXUAL 1 1 

INCÊNDIO  1 

INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA 1 1 

INJÚRIA 85 58 

INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO 3 1 

LESÃO CORPORAL 28 21 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 9 4 

MAUS TRATOS A ANIMAIS 4 1 

MAUS-TRATOS 1 4 

OMISSÃO DE SOCORRO 1  

OMISSÃO NA GUARDA DE ANIMAL PERIGOSO 1 1 

PERSEGUIÇÃO (STALKING)  3 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (REVOGADO PELA LEI Nº 

14.132/2021) 

19 10 

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO 27 20 

ROUBO 1 1 

SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO  1 

SERVIR BEBIDAS ALCOÓLICAS  1 

USURPAÇÃO – ALTERAÇÃO DE LIMITES  1 

USURPAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO  1 

VIAS DE FATO 17 10 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 3 1 

Fonte: SSP/PC/SE - PPE 

 

Tabela 8- Demanda de mediação policial do núcleo de mediação de Itabaiana entre 

2020 e 2021 

 2020 2021 

Núcleo de Mediação – Itabaiana 408 387 

ABUSO DE AUTORIDADE  1 

AMEAÇA 120 121 

Continua. 
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Cont. Tabela 8. 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA 1  

CALÚNIA 32 15 

CONSTRAGIMENTO ILEGAL  1 

CRIME CONTRA AS MARCAS 1  

CRIMES PRATICADOS POR PARTICULARES  1 

DANO 22 21 

DEIXAR DE PRESTAR IMEDIATO SOCORRO À VÍTIMA 1  

DESACATO 3  

DESCRUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA   2 

DESOBEDIÊNCIA 1 2 

DIFAMAÇÃO 27 29 

PÚBLICA  3 

DROGAS- CONSUMO PESSOAL 1  

ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍUCLO A PESSOA NÃO HABILITADA 1  

ESTELIONATO  1 

EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE PARA FUGIR À 

RESPONSABILIDADES 

6 2 

FALSA IDENTIDADE 3 1 

FALSIDADE DE ATESTADO MÉDICO 1  

FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR 1 2 

FURTO  1 

INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA 2 1 

INJÚRIA 89 98 

INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO 5  

LESÃO CORPORAL 26 24 

LESÃO CORPORAL CULPOSA  1 

LESÃO CORPORAL CULPOSA DE TRÂNSITO 5 2 

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE 

INFORMAÇÃO 

 2 

MAUS-TRATOS A ANIMAIS 8  

MAUS-TRATOS  1 

OMISSÃO DE SOCORRO  1 

PERIGO PARA VIDA OU SAÚDE  1 

PERSEGUIÇÃO (STALKING)  5 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (REVOGADO PELA LEI Nº 

14.132/2021) 

5 5 

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO 17 11 

PORTAR ARMA BRANCA FORA DA RESIDÊNCIA 1  

ROUBO  2 

USURA PECUNIA´RIA OU REAL  1 

USURPAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO 1 1 

VIAS DE FATO 25 27 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 3 1 

Fonte: SSP/PC/SE – PPE 

 

Tabela 9 - Demanda de mediação policial do núcleo de mediação de Lagarto entre 2020 

e 2021 

 2020 2021 

Núcleo de Mediação – Lagarto 562 331 

ABUSO DE AUTORIDADE 1  

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍUCLO 

AUTOMOTOR 

1  

AMEAÇA 155 97 

Continua. 
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Cont. Tabela 9. 

CALÚNIA 49 15 

CALUNIAR ALGUÉM IMPUTANDO FALSAMENTE FATO DEFINDO 

COMO CRIME  

1 1 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL 2  

DANO 31 13 

DEIXAR DE PRESTAR ASSISTÊNCIA AO IDOSO  1 

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA 2  

DESACATO 1 1 

DESOBEDIÊNCIA 1  

DIFAMAÇÃO 84 37 

DIFAMAR ALGUÉM, IMPUTANDO-LHE FATO OFENSIVO À SUA 

REPUTAÇÃO 

1  

PÚBLICA  1 

ESTELIONATO 9 2 

RAZÕES 1  

FALSIDADE IDEOLÓGICA 1  

FURTO 10 4 

HOMICÍDIO 1  

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR 1  

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL  2 

INCITAÇÃO AO CRIME 1  

INJÚRIA 115 84 

INTRODUÇÃO OU ABANDONO DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE 

ALHEIA 

 1 

INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO 1  

LESÃO CORPORAL 33 25 

LESÃO CORPORAL CULPOSA 1 1 

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE 

INFORMAÇÃO 

 4 

MOEDA FALSA 1  

OMISSÃO NA GUARDA DE ANIMAL PERIGOSO 1  

PERSEGUIÇÃO (STALKING)  2 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (REVOGADO PELA LEI Nº 

14.132/2021) 

17 11 

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO 22 13 

RETENÇÃO DE DOCUMENTO 2  

RIXA 1  

ROUBO   1 

USURPAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO 1  

USURPAÇÃO DE ÁGUAS 1  

VIAS DE FATO 11 10 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 2 5 

Fonte: SSP/PC/SE – PPE 

 

 

Tabela 10 - Demanda de mediação policial do núcleo de mediação de Nossa Senhora 

da Glória entre 2020 e 2021 

 2020 2021 

Núcleo de Mediação – Nossa Senhora da Glória 94 15 

AMEAÇA 26 3 

CALÚNIA 3  

DANO 6  

DIFAMAÇÃO 13 2 

Continua. 
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Cont. Tabela 10. 

RAZÕES  2  

FURTO 1 1 

INJÚRIA 18 5 

LESÃO CORPORAL 14  

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (REVOGADO PELA LEI Nº 

14.132/2021) 

1  

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO 1 2 

PRATICAR DISCRIMINAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA  1 

USURPAÇÃO – ALTERAÇÃO DE LIMITES 1  

VIAS DE FATO 6 1 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 2  

Fonte: SSP/PC/SE – PPE 

 

A partir dos dados acima, podemos observar o total geral de 3.658 delitos no ano 

de 2020 e 2.896 delitos no primeiro semestre do ano de 2021 que foram encaminhados 

aos núcleos de mediação policial, com destaque para os crimes que envolvem a violação 

da honra, bem como o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal Brasileiro).  

Uma das principais questões que nos chamam atenção é o encaminhamento de 

boletins de ocorrências que compreendem infrações de médio e grande potencial 

ofensivo, como o crime de homicídio, estupro e roubo, o que vai de encontro às normas 

que regulamentam a mediação policial realizada pelos núcleos de mediação da Polícia 

Civil de Sergipe. Contudo, em reunião por videoconferência realizada com a 

Coordenadora Geral do Núcleo de Mediação Policial da PCSE, Delegada Ana Carolina 

Machado Jorge, no dia 16 de novembro de 2021, às 19 horas63, constatamos que, em 

alguns casos, o servidor policial que registra o boletim de ocorrência nem sempre 

consegue fazer a correta tipificação penal, seja pela ausência de conhecimento técnico-

jurídico, seja pela complexidade dos fatos (Informação verbal)64. 

Nesse sentido, explica Ana Carolina Machado Jorge, que: 

 
Nós possuímos uma Portaria muito clara a esse respeito, mas ainda 

existe uma certa resistência. Às vezes, quando o B.O é registrado, há a 

tipificação que o policial acha que é e o encaminha para o núcleo. 

Contudo, aquele B.O não é, necessariamente, um B.O finalizado, mas 

sim que foi registado. O B.O finalizado é aquele que passa pelo crivo 

do delegado de polícia, que lê o histórico dos fatos e pode mudar a 

capitulação. Então, muitas vezes, na prática, encaminha-se para o 

núcleo e o mediador irá fazer as entrevistas individuais e, após, a sessão. 

Muitas vezes, não é aquele crime de média-alta gravidade, sendo, na 

verdade, um crime mais simples, mas quem está lá registrando o 

 
63 A transcrição da entrevista encontra-se apensada ao final deste trabalho.  
64  Informação fornecida pela Delegada de Polícia Civil de Sergipe, Dr.ª Ana Carolina Machado Jorge, em 

16/11/2021. 
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Boletim de Ocorrência nem sempre vai consegui fazer a correta 

tipificação, pois nem todos são formados em direito e, embora 

saibamos, há especificidades que, quando as destrinchamos na escuta 

qualificada, feita por nossos mediadores, percebemos que não é como 

a pessoa diz, já que ali é mais ou menos o resumo (informação verbal)65. 

 

Nesse contexto, após o encaminhamento do caso ao núcleo de mediação e 

posterior conhecimento dos fatos pelo mediador, se verificada ocorrência de conduta que 

envolva crime de médio ou maior potencial ofensivo, haverá um novo encaminhamento 

para o setor competente, aplicando-se, assim, os procedimentos da justiça criminal 

tradicional. (informação verbal). 

Embora não tenha sido viável o acompanhamento dos casos apresentados nas 

tabelas acima, de modo a verificar o número exato de sessões de mediação, acordos 

efetivados, orientação qualificada, desinteresse do noticiante, além de outros dados 

relevantes que possam ser extraídos, podemos observar, conforme informações obtidas 

através do Anuário da Polícia Civil de Sergipe (2018) 66, que, de 180 casos encaminhados 

ao núcleo de mediação policial no bairro Santa Maria, em Aracajú, houve 538 sessões 

individuais, ou seja, quase três vezes o número de casos, o que demonstra maior cuidado 

dos atores policiais na efetivação desse novo modelo de justiça. Além disso, em 45% (81 

casos) houve acordo extrajudicial e em 38,33% (69 casos) houve desinteresse do 

noticiante após as sessões de mediação (ANUÁRIO DA POLÍCIA CIVIL DE SERGIPE, 

2018, p.42). 

Dessa forma, diante do que foi apresentado, podemos inferir que a mediação 

policial realizada pela PCSE tem produzido resultados extremamente significativos para 

a comunidade ao promover o consenso entre o ofensor e a vítima, fazendo com que os 

crimes de menor potencial ofensivo não se transformem em delitos mais graves. 

Conforme anteriormente mencionado, a fim de esclarecer importantes dúvidas 

que envolvem a mediação policial e a justiça restaurativa, entrevistamos a Coordenadora 

Geral do Projeto Acorde67, de modo a nos aproximar do aspecto empírico acerca do tema. 

Dessa forma, destacaremos as principais questões debatidas e o que podemos extrair a 

partir delas: (a) É, necessariamente, o delegado quem irá exercer a figura do mediador 

policial? (b) Como podemos encontrar o perfil mediador/facilitador dentro da mediação 

policial no Projeto Acorde? (c) O porte de arma de fogo durante as reuniões restaurativas 

 
65 Informação fornecida pela Delegada de Polícia Civil de Sergipe, Dr.ª Ana Carolina Machado Jorge, em 

16/11/2021. 
66  Disponível em: <encurtador.com.br/qtIQZ> Acesso em 17 nov. de 2021. 
67 A transcrição de entrevista encontra-se apensada ao final deste trabalho.  
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é considerado como algo intimidador? (d) Na prática, há diferença entre mediação e 

conciliação? 

Inicialmente, verificamos que considerar a autoridade policial como único 

servidor policial apto a realizar a mediação é diminuir a possibilidade de efetivação do 

encontro restaurativo, seja em razão do número reduzido do efetivo policial, seja em 

decorrência da ausência de predisposição por parte do Delegado de Policial para atuar 

como mediador.  

Para encontrar o “perfil mediador/facilitador” não basta que o agente policial 

(delegado, escrivão, agente de polícia) se identifique com essa prática, é preciso que seja 

realizado cursos de capacitação para se apropriar das técnicas, metodologias e legislações 

vigentes sobre esse tipo de abordagem. 

 

  Por muito tempo ouvimos que a polícia não é lugar para prática 

restaurativa; quando, na verdade, não é bem assim. Se o policial 

se identifica com a prática não adversaria, seja conciliação ou 

mediação, até mesmos ciclos restaurativos, ele precisará estudar 

e se capacitar. Em Sergipe, temos cursos com o apoio do Tribunal 

de Justiça, através de convênio, além do apoio do Ministério 

Público e da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, em que 

nossos mediadores passam por um estágio de 60 horas (que é a 

prática) (Informação verbal)68. 

 

Com relação ao porte de arma de fogo durante as reuniões restaurativas, podemos 

concluir que ela não é vista como algo intimidador às partes. Na verdade, o mais 

importante é a preparação do mediador e a ambientação criada na delegacia para ser 

utilizada como núcleo mediador. Verifica-se, que as pessoas da comunidade 

compreendem e acham relevante o porte de arma de fogo por parte do policial facilitador 

durante a realização das reuniões, desde que utilizada de maneira não ostensiva. Dessa 

forma, explica a Delegada de Polícia Civil que: “usamos a arma de fogo de modo normal, 

observando a responsabilidade devida, não deixando-a em fácil acesso, não havendo a 

necessidade de utilizarmos de forma ostensiva para que as pessoas vejam, embora elas já 

saibam que nós portamos arma de fogo” (Informação verbal)69. 

 
68 Informação fornecida pela Delegada de Polícia Civil de Sergipe, Dr.ª Ana Carolina Machado Jorge, em 

16/11/2021. 
69 Informação fornecida pela Delegada de Polícia Civil de Sergipe, Dr.ª Ana Carolina Machado Jorge, em 

16/11/2021. 



89 

 

Por fim, quanto à diferença prática entre a mediação e a conciliação, consideramos 

ser impraticável a utilização exclusiva de técnicas da mediação. Vê-se, que, em 

determinados momentos, em razão do distanciamento entre o infrator e a vítima, o 

mediador deverá adotar técnicas de conciliação para aproximá-los e fazê-los compreender 

sobre esse novo modelo de justiça, pautada na reflexão reconstrutiva. Assim: 

 

Após os cursos, podemos compreender a importância de uma 

conciliação ou mediação bem conduzida, ou até mesmo mesclar as 

técnicas. Pois, às vezes, isso é necessário, principalmente no âmbito da 

violência doméstica. Utilizar técnicas da conciliação e, depois, voltar 

para a mediação em si. Uma coisa que sempre fazemos, seja pela 

mediação ou conciliação, são as sessões individuais, sendo estas 

sessões o diferencial na condução de uma sessão exitosa. Pois, é a partir 

dessas sessões que nós explicamos essa nova forma de fazer policial, 

explicando a questão da voluntariedade, que a sessão é confidencial, 

que não podemos divulgar, a não ser que eles autorizem, que o ambiente 

é seguro. Enfim, é basicamente isso (Informação verbal)70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Informação fornecida pela Delegada de Polícia Civil de Sergipe, Dr.ª Ana Carolina Machado Jorge, em 

16/11/2021.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A instituição policial, por muitos anos, foi marcada por uma função 

essencialmente repressiva e arbitrária, voltada à boa atividade administrativa e à 

manutenção da ordem pública, representando, assim, o Estado de Polícia. A utilização da 

força policial como meio para conquistar o poder e combater a criminalidade, atrelado à 

violência e ao abuso de autoridade, contribuíram para a odiosa reputação que hoje paira 

sobre esse relevante órgão da justiça.  

Com o desenvolvimento do atual modelo de justiça criminal tal qual conhecemos 

hoje, embora regido pelos princípios que estruturam o Estado Democrático de Direito, o 

órgão policial passou a buscar formas de responder ao clamor popular, a partir da 

investigação preordenada para obtenção ou produção de uma verdade objetiva na busca 

pela responsabilidade penal, ou seja, na busca por um culpado. Dessa forma, priorizou-se 

o encarceramento em massa como meio de aumentar a sensação de êxito desse sistema 

retributivo na resolução de conflitos. 

Essa forma de exercer o controle social, instituindo penas mais severas como 

forma de retribuir o mal causado pelo ofensor, é considerada como um modelo que, por 

si só, é ineficaz diante daquilo que se propõe. A partir dessa percepção sobre a intervenção 

estatal frente às condutas criminosa, nasce a justiça restaurativa no âmbito do 

ordenamento jurídico penal brasileiro. Por esse instituto consensual, busca-se a reparação 

do dano causado à vítima, promovendo a participação mais ativa por parte do ofendido 

na resolução do conflito, criando uma obrigação ao ofensor e estimulando-o a 

compreender os impactos causados por seus atos, o que nos leva a um maior engajamento 

ou participação da comunidade na busca pelo consenso. 

A Justiça Restaurativa pode ser inserida em todos os setores da sociedade, 

inclusive no contexto da segurança pública. Com a recente criação dos Núcleos Especiais 

Criminais, amparado por uma interpretação sistemática do artigo 98, inciso I da 

Constituição Federal da República, por decretos e normas administrativas que 

complementam a Lei nº 9.099/95, foi possível implantar a mediação policial no contexto 

inquisitorial, possibilitando que a instituição policial exerça a função de polícia 

comunitária, pacificadora, com caráter humanitário. Contudo, a ausência de instrumento 

legislativo adequado que regulamente de forma explícita a prática policial restaurativa 
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pode fragilizar o exercício dessa atividade ao possibilitar questionamentos em face da sua 

constitucionalidade. 

Dentre os modelos de negociação, que compõe o sistema consensual de justiça 

penal pacificadora ou restaurativa, podemos observar que, embora a conciliação e a 

mediação possuam características distintas, no contexto da prática restaurativa, é possível 

que elas se confundam. Dessa forma, embora o mediador facilitador possua a atribuição 

de não adentrar no mérito das questões, buscando viabilizar a melhor comunicação entre 

as partes envolvidas no conflito, em determinados momentos será preciso transpor esse 

limite para um melhor desenvolvimento do círculo restaurativo na busca pela solução do 

conflito. Contudo, consideramos que extrapolar a linha tênue que distingue a mediação 

da conciliação pode violar o princípio da voluntariedade das partes, o que 

descaracterizaria o exercício da justiça restaurativa, podendo, assim, ser classificado 

como uma prática inerente ao modelo consensual, porém, diverso do modelo pacificador 

ou restaurativo. 

Constatamos, além disso, que os núcleos de mediação policial aos quais nos 

propomos a estudar, vinculados à Polícia Civil de São Paulo, do Distrito Federal e de 

Sergipe, têm produzido resultados significativos que vão além do âmbito jurídico e devem 

ser considerados no contexto de produção do Projeto do Novo Código de Processo Penal 

Brasileiro: (i) maior aproximação entre a polícia e a sociedade, o que contribui na 

mudança da imagem da polícia enquanto aparelho repressor do Estado; (ii) maior 

humanização por parte dos servidores policiais, ao conhecer os anseios das vítimas e ao 

buscar a reflexão por parte do infrator em face dos danos causados; (iii) redução dos 

processos submetidos aos Juizados Especiais Criminais, o que diminuiria os custos 

efetivados pela máquina pública na tentativa de solucionar os delitos de menor potencial 

ofensivo; (iv) a redução da reincidência criminal, posto que o infrator, a partir do apoio 

de outras entidades, poderia ter o acompanhamento adequado para que não cometesse 

novos delitos; e (v) a prevenção de ocorrências de crimes mais graves. Quanto a este 

último, não podemos esquecer que a polícia é o primeiro sensor entre a sociedade e a 

justiça. Portanto, quanto mais rápido o Estado atua para solucionar o conflito, menores 

são as chances de potencialização desse confronto. 

Verifica-se, ademais, que a autoridade policial não deve ser taxada como único 

servidor policial apto ao exercício da mediação em sede policial. O perfil 

mediador/pacificador não é inerente ao cargo de Delegado de Polícia, portanto, as sessões 



92 

 

restaurativas devem ser conduzidas por qualquer servidor policial, desde que capacitado 

para se apropriar das técnicas, metodologias e legislações que abarcam essa prática. 

Vê-se, ainda, que o porte velado de arma de fogo durante as reuniões não 

influencia na restauração do conflito entre as partes. Afinal, se a vítima e o ofensor já se 

manifestaram pela tentativa de mediação do conflito em sede policial, podemos inferir 

que eles compreendem que o círculo restaurativo será realizado em ambiente policial 

adequado e, sobretudo, por policiais capacitados cuja função é compatível com o porte de 

arma de fogo para fins de preservação da vida e da incolumidade pública. 

A utilização da justiça restaurativa no âmbito da polícia judiciária é essencial para 

a mudança de paradigma em face do atual modelo de resposta ao delito instituído pelo 

sistema criminal brasileiro. Hoje, os crimes de menor potencial ofensivo representam 

grande parte dos delitos conhecidos pela justiça criminal, e podem ser solucionados de 

forma mais célere e efetiva através dos NECRIM’s.  

O ponto mais relevante desse trabalho, contudo, está no fato de que é através da 

justiça restaurativa que a polícia se aproxima da comunidade, o que diminui a relação 

conturbada entre ambos e faz com que a sociedade enxergue uma nova essência para a 

função policial, desvinculada do caráter meramente repressivo e violento, sendo capaz de 

promover a cultura de paz na sociedade. 

Concluímos, portanto, que a justiça restaurativa instituída através da mediação 

policial constitui, hoje, o principal meio capaz de modificar a instituição policial de dentro 

para fora e de fora para dentro, alterando, assim, a forma como nos relacionamos com ela. 
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7. APÊNDICE A – ENTREVISTAS TRANSCRITAS 

 

 

ENTREVISTA CONCEDIDA PELA DELEGADA ANA CAROLINA 

MACHADO (PCSE) 

 

 

Arquivo: Mediação Policial – Entrevista 

Tempo de gravação: 1h, 4min e 28s 

Realizada em: 16 de novembro de 2021, às 19 horas, via Google Meet. 

 

Obs. A entrevista foi realizada, simultaneamente, com as Delegadas de Polícia Civil, Dr.ª 

Ana Carolina Machado (PCSE) e Dr.ª Anie Rampon Barretto (PCDF). Contudo, a 

Delegada Anie Rampon precisou se retirar da reunião antes do horário previsto. Por isso, 

a maior parte do diálogo foi realizado com a Delegada Ana Carolina. 

 

Identificação: D.A.C (Delegada Ana Carolina); E (Entrevistador) 

 

E. É, necessariamente, o delegado quem irá exercer a figura do mediador policial, ou, na 

prática, é possível colocar outro agente, como um escrivão ou agente de polícia, para 

exercer essa função? Como podemos encontrar o perfil mediador/facilitador dentro da 

mediação policial no Projeto Acorde? 

D.A.C. Não há, necessariamente, a importância do delegado, agente de polícia ou 

escrivão. O que é importante é que a pessoa tenha a pré-disposição e reúna todas as 

características para ser um mediador. É preciso que seja realizado os cursos para que a 

pessoa possa se capacitar e se apropriar das técnicas, metodologias e das legislações 

vigentes. Pois, nós trabalhamos tudo o que é violência nos nossos núcleos do Acorde e 

que tenha uma predisposição para se tornar um crime mais grave. Então, se não tratamos 

adequadamente o conflito, utilizando ou a conciliação (onde trabalhamos a parte mais 

subjetiva, em que as partes não possuem vínculo) ou a mediação (onde há uma 

subjetividade maior), teremos uma escalada da violência e, consequentemente, iremos 

tirar a credibilidade do trabalho da Polícia para realizar essa prática. Por muito tempo, 

ouvimos dizer que a Polícia não é lugar para prática restaurativa, quando, na verdade, não 

é bem assim. Se o policial se identifica com a prática não adversarial, seja conciliação ou 
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mediação, até mesmos ciclos restaurativos, ele precisará estudar e se capacitar. Em 

Sergipe, temos cursos com o apoio do Tribunal de Justiça, através de convênio, além do 

apoio do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, em que 

nossos mediadores passam por um estágio de 60 horas (que é a prática). Esses estágios 

ocorrem nas nossas unidades, em que passamos por uma auto supervisão, a partir do 

encaminhamento de relatórios do Sejus, que faz a avaliação e a correção. Em razão da 

pandemia, tivemos dificuldades, mas, há novas turmas formando. Já temos novos 4 

mediadores judiciais. Nós preferimos adotar esse modelo, em que os núcleos do Projeto 

Acorde celebram acordo com os mediadores judiciais da polícia, o que nos traz uma 

efetividade maior. Existem núcleos em que há somente mediadores extrajudiciais que 

seguem o formato tradicional. Através dessa prática, estamos fomentando a cultura de 

paz e o empoderamento das partes, quando elas, por si só constroem um acordo facilitado 

por um policial (delegado, agente policial ou escrivão). Quando há a efetividade desse 

acordo, dificilmente os casos retornam à delegacia, o que nos leva a uma melhoria na 

qualidade das relações. É muito interessante. É um trabalho que vemos a médio-longo 

prazo, por isso temos grande dificuldade de implementar essa prática na polícia. Pois, 

tudo na polícia é para ontem, e nós somos ensinados a trabalhar apenas com a reatividade, 

sermos reativos, e não preventivos, sendo que a prevenção funciona e é efetiva. 

E. O porte de arma de fogo durante as reuniões restaurativas é considerado como algo 

intimidador? Na prática, há diferença entre mediação e conciliação? Considerando que, 

na justiça restaurativa, prevalece o princípio da voluntariedade das partes, portanto, seria 

algo mais próximo à mediação, posto que não há uma interferência direta do facilitador 

na efetivação do consenso. 

D.A.P. Com relação ao uso de arma de fogo, sabemos que se trata de um equipamento de 

proteção individual do policial. Então, precisamos seguir alguns protocolos, não só para 

a nossa segurança, como também para a segurança de todos os usuários da delegacia. Nos 

nossos núcleos, os mediadores não são apenas mediadores, pois, eles dividem as suas 

atribuições do dia-a-dia de uma delegacia comum. Não tem como. A polícia civil, em 

razão do seu pouco efetivo para a demanda nas regiões de Sergipe, não tem a 

possibilidade de ter mediadores exclusivos. Nos núcleos, os policiais tiram dois dias para 

poder trabalhar na mediação. Usamos a arma de fogo de modo normal, observando a 

responsabilidade devida, não deixando-a em fácil acesso, não havendo a necessidade de 

utilizarmos a arma de forma ostensiva para que as pessoas vejam, embora elas já sabiam 

que nós portamos arma de fogo. Antes de tudo, o mais importante é ambientarmos a 
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delegacia, independente se ela será ou não um núcleo de mediação. É importante tornar a 

delegacia um espaço humano. Nós, do Núcleo do Acorde, buscamos fazer isso, 

colocando, por exemplo, uma cor diferenciada, que torne o ambiente menos duro. É como 

eu digo, eu sou espírita e até posso ir para o umbral, mas não posso antecipar o erro das 

pessoas olhando a delegacia nesse estado. As pessoas até dão risada com isso.  

Enfim, em relação ao que deve ser utilizado na prática restaurativa, é bem como foi 

colocado pela Dr.ª Anie, não podemos restringir! O que é importante é a capacitação. Eu, 

por exemplo, antes de fazer o curso, acreditava que a conciliação era uma coisa, mas, 

após o curso percebi que ela é muito maior do que imaginamos. Após os cursos, podemos 

compreender a importância de uma conciliação ou mediação bem conduzida, ou até 

mesmo mesclar as técnicas. Pois, às vezes, isso é necessário, principalmente no âmbito 

da violência doméstica. Utilizar técnicas da conciliação e, depois, voltar para a mediação 

em si. Uma coisa que sempre fazemos, seja pela mediação ou conciliação, são as sessões 

individuais, sendo estas sessões o diferencial na condução de uma sessão exitosa. Pois, é 

a partir dessas sessões que nós explicamos essa nova forma de fazer policial, explicando 

a questão da voluntariedade, que a sessão é confidencial, que não podemos divulgar, a 

não ser que eles autorizem, que o ambiente é seguro. Enfim, é basicamente isso. 

E. Como se dar a comunicação com o poder judiciário e com o ministério público e quais 

os documentos produzidos a partir da mediação?  

D.A.C. No Projeto Acorde esse procedimento e menos formal. Nos crimes de ação penal 

privada e ação penal pública condicionada a representação, se a pessoa não tiver interesse 

em processar criminalmente, iremos constar isso no Boletim de Ocorrência, mas que 

deseja uma mediação de conflito. Encontramos dificuldade com alguns membros do 

Ministério Público. Então, acaba se tornando uma obrigação de fazer, pois, se não 

possuímos a autorização de fazer o procedimento policial tradicional, traçamos uma nova 

alternativa. Após o Boletim de Ocorrência, o delegado despacha e encaminha para o 

núcleo de mediação em que serão feitas as sessões individuais onde será feito um pequeno 

resumo do que foi tratado, identificando as questões e os interesses. Posteriormente, é 

marcada uma sessão de mediação. Feito o acordo, a documentação é encaminhada para o 

Sejusc71. Não feito o acordo, há duas possibilidades: a pessoa não possui mais interesse 

na mediação, nesse caso, arquiva-se por desinteresse; ou se a mediação não surtir efeito, 

será feito um Termo de Ocorrência Circunstanciado que será encaminhado para a Justiça 

 
71 Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania de Sergipe  
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Comum e não para o Sejusc. É basicamente assim que funciona. Na conciliação e 

mediação o objetivo não é o acordo, o objetivo é restaurar as relações quando isso for 

possível. É dessa forma que trabalhamos. Nós pactuamos com o Judiciário para que seja 

dessa forma, o mais simples possível. A justiça homologa e está tudo tranquilo! 

E. Como se dá o encaminhamento dos delitos ao núcleo de mediação? São sempre os de 

menor potencial ofensivo ou abrange os crimes de médio ou maior potencial? 

D.A.C. Nós possuímos uma Portaria muito clara a esse respeito, mas ainda existe uma 

certa resistência. Às vezes, quando o B.O é registrado, há a tipificação que o policial acha 

que é e o encaminha para o núcleo. Contudo, aquele B.O não é, necessariamente, um B.O 

finalizado, mas sim que foi registado. O B.O finalizado é aquele que passa pelo crivo do 

delegado de polícia, que lê o histórico dos fatos e pode mudar a capitulação. Então, muitas 

vezes, na prática, encaminha-se para o núcleo e o mediador irá fazer as entrevistas 

individuais e, após, a sessão. E, muitas vezes, não é aquele crime de média-alta gravidade, 

sendo, na verdade, um crime mais simples, mas quem está lá registrando o Boletim de 

Ocorrência nem sempre vai consegui fazer a correta tipificação, pois nem todos são 

formados em direito e, embora saibamos, há especificidades que, quando as 

destrinchamos na escuta qualificada feita por nossos mediadores, percebemos que não é 

como a pessoa diz, já que ali é mais ou menos o resumo. Inclusive, a nossa Portaria é bem 

clara na atuação da mediação para crimes de menor potencial ofensivo e contravenções 

penais. Estes que são encaminhados para o núcleo para que o juiz homologue, e que 

também passe pela avaliação do Ministério Público, sem isso, nós instauramos os 

procedimentos policiais normais. Devemos considerar que não são todos os policiais 

capacitados e, às vezes, precisamos ter o cuidado. A proposta do processo penal é ser 

efetivo e eficaz. Já fizemos estratégias e comum acordo com judiciário e, infelizmente, o 

ministério público não quis participar dessa reunião, pois, temos essa resistência (não de 

todos, mas temos). Por exemplo, temos o núcleo de mediação para delitos de trânsito em 

que a Promotora de Justiça é uma entusiasta. Então, estamos montando um projeto piloto 

de trânsito, e a Promotora está encantada, sendo vista como uma parceira que compreende 

a importância de todos nós tomarmos esforços. Não deveria ser assim (um achar que sim 

e outro achar que não), isso não existe! Ou é ou não é! 

E. Como está o andamento do Projeto Acorde? Há previsão de expansão? Como se 

encontra a distribuição dos recursos destinados para o projeto? 

D.A.C. A “mãe” do Acorde foi a Delegada Daniela Lima, foi ela quem trouxe a JR para 

Sergipe, em 2011, quando ela trouxe o pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais (Projeto 
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Mediar) para nos capacitar. Isso foi um divisor de águas na minha vida quando eu 

participei da primeira turma, em 2011. Veja só, a Polícia Civil de MG nos apresentou o 

projeto e hoje está quase “morrendo” lá. É justamente isso, ter alguém na frente da 

coordenação que assuma e que faça com que ele prossiga. Nós temos essa dificuldade. 

Temos também o Projeto Mediar da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que chegou 

depois, mas é a referência nacional, sendo a Polícia Civil que mais tem Núcleos de 

Mediação no Estado. Nós conseguimos a verba através de um convênio com o Governo 

Federal, em 2014, quando o Acorde foi institucionalizado. Incialmente, tínhamos a 

obrigação de instalar 8 núcleos, 4 na Capital e 4 no interior. Quando eu assumi o Acorde, 

havia o núcleo de Santa Maria (bairro mais violente de Aracajú, na época) e da Barra dos 

Coqueiros, que fica na região metropolitana. Então, quando eu cheguei, em 2018, eu 

instalei a Coordenação (que sou eu a Coordenadora-Geral), a Supervisão (Agente de 

Polícia Cris) e instalamos mais 6 núcleos: 3ª Dm (bairro Santos Dummont); 4ª Dm 

(Augusto Franco); 5ª Dm (Nossa Senhora do Socorro) e a 9º Dm (Santa Maria) e a 11º 

Dm (Barra dos Coqueiros) e a 8ª Dm. Hoje possuímos 10 núcleos de mediação, sendo 

mais recente o da 8ª Dm. O próximo passo é a instalação do Acorde de Trânsito e eu já 

estou fazendo o meu piloto (projeto piloto) do Acorde Grupo Vulnerável, porque eu 

trabalho com o núcleo de violência doméstica já faz 10 anos. A mediação da violência de 

gênero é diferenciada. Só quem faz a mediação sou eu (a Delegada). Eu estou treinando 

uma policial que está fazendo a mediação, mas essas mediações só ocorrem sob a 

condição de o casal participar de grupos (a mulher participa de um grupo de apoio e o 

homem de um grupo reflexivo). A gente só faz a mediação sob essas condições, sem isso 

nós não fazemos. Pois, precisamos monitorar o casal, vê como a situação se encontra e se 

há reiteração da violência, é uma coisa que ficamos monitorando. O que é bacana é que 

na cidade onde eu trabalhei, em Lagarto, quando começamos com essa prática, não houve 

nenhum registro de feminicídio consumado das nossas usuárias (2011-2014). A única 

mulher que foi vítima de feminicídio na cidade não possuía B.O registrado, e após meu a 

minha saída, de 2018-2020, também entreguei a cidade sem registro de feminicídio 

consumado. Para a mulher dar o primeiro passo para a denúncia é muito difícil, ela passa 

por uma série de questões internas e pressões para não denunciar o marido, o filho ou o 

ex-companheiro. Então, nos traçamos a melhor estratégia da mediação de conflito como 

forma de tornar público para que o conflito familiar chegue à polícia. Preenchemos o 

formulário de risco para verificarmos se realmente podemos fazer a mediação. Pois, a 

depender do diagnóstico, se preditivo de escala de violência ou preditivo de feminicídio, 
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eu terei de fazer a investigação tradicional. Logo, não são todos os casos que vão para a 

mediação. Essa foi a melhor forma de rompermos o ciclo da violência que aquela mulher 

está vivendo. Hoje estou em São Cristóvão, desde junho como Delegada do D.A.G.V, e 

a gente não tem registro consumado, não temos reiteração de violência. Isso é porque nós 

monitoramos e temos apoio. É uma experiência fantástica, que funciona! Existe muito 

tabu sobre o nosso trabalho, mas nós utilizamos muita técnica com muito conhecimento 

teórico e conseguimos enxergar a justiça se efetivando. Ali, temos crianças que são filhos 

da violência, tem problemas na fala e, a partir de uma denúncia na delegacia que a mulher 

faz, a gente inicia a promoção integral dos direitos da mulher. Encaminhamos para o 

Conselho Tutelar, acompanhamento de psicóloga; a assistência social entra para verificar 

se há a necessidade de algum suporte. É uma série de coisa. Se homem for dependente de 

álcool e droga, nós encaminhamos para o CAPS AD. É uma série de intervenções que 

nós fazemos que vão além da polícia. Toda a rede funciona! Por isso eu sou uma 

entusiasta da mediação de conflitos. É muita dedicação de energia, mas que funciona! É 

lindo! Os números são positivos. Em um dos ciclos que eu participei na semana passada, 

nós perguntamos a uma das mulheres quem era ela antes e depois do B.O. Ela disse: “Sou 

outra! Se eu soubesse eu teria vindo antes. Hoje eu já não aceito mais. Hoje eu perdi o 

medo da polícia. Hoje eu sei que delegacia é lugar de proteção!” Então é isso que eu 

escuto dessas mulheres. E os homens dizendo: “realmente, nós somos criados de forma 

errada, a gente é criado achando que pode fazer isso e aquilo com as nossas mulheres, 

mas não é assim. A gente precisa mudar!” É muito bacana, Thalles! Você vê uma 

realidade se transformando! Você vê o direito penal, o direito constitucional, o processo 

penal na prática, a Lei Maria da Penha funcionando. É outra abordagem! Eu sou fã! As 

pessoas da comunidade reconhecem o trabalho da polícia. Quando as pessoas chegam na 

minha delegacia elas costumam dizer que lá nem parece uma delegacia. Fizemos de uma 

forma que foi possível revitimizar menos a mulher, trazendo menos dor. E também ao 

homem que chega lá, para que ele veja que ali é um lugar de solução de conflitos, de 

ressignificação também. Eu costumo utilizar a filosofia da saúde. Então, por exemplo, se 

eu tenho um resfriado eu não preciso ficar internada no hospital, é a mesma coisa no 

crime. Há crimes que são mais simples (não desmerecendo o crime praticado contra uma 

mulher, de modo algum), mas há crimes que não há a necessidade de um processo, de um 

inquérito policial, podendo não ser efetivo por não haver testemunha, somente a palavra 

da mulher contra o homem. Nós sabemos que, quando é assim, não há condenação, é vida 

real! Eu sou muito pragmática nesse sentido e fundamento isso com base nos estudos da 
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Promotora de Justiça Érica Canuto. Segundo ela (a Promotora de Justiça), apenas 6% dos 

casos levados ao judiciário há condenação. 43% é de arquivamento. O processo penal 

tradicional está funcionando? Ele funciona pra algumas coisas. Não funciona para tudo. 

Mas não podemos desmerecer as outras formas de solução de conflito. Uma não anula a 

outra! Elas andam lado a lado. É isso que deve ficar claro. O sistema tradicional e o 

sistema restaurativo se complementam, enriquecem e faz com que as pessoas busquem 

tirar a violência de casa e trazer pra gente, para que a gente possa trabalhar com elas! Na 

violência, seja ela doméstica ou não, a vítima deve ser protagonista! Ela não é objeto! Ela 

não é meio de prova! Ela é sujeito de direito! Ela precisa ser ouvida para informar aquilo 

que ela espera da gente, o que podemos oferecer para elas. Existe uma expectativa muito 

grande na polícia, quando você começar a atuar você verá; todos acham que tudo se 

resolve na delegacia, principalmente na pandemia: alimentos não estavam sendo pagos, 

a questão da convivência com os filhos (a guarda) não estava sendo respeitada; pai que 

fugia com filho. Uma confusão! E só o que funcionava era a polícia, mas as pessoas não 

compreendem que nós possuímos limites de atuação. As pessoas acham que é a gente que 

vai resolver, quando na verdade são outros órgãos/instituições. A mediação funciona por 

que nós escutamos, nós temos uma escuta qualificada e buscamos o interesse da pessoa 

(vítima) para poder ver o que podemos fazer. A vítima precisa dizer o que ela quer. Ela 

precisa ser ouvida! É um direito dela! 

E. Qual a atual relação entre o Projeto Acorde e o Poder Legislativo? 

D.A.C. Aqui em Sergipe, o Projeto Acorde é muito bem recepcionado, é muito bem visto. 

Eu posso lhe afirmar que ele é o nosso cartão de visitas. Não só o Acorde, mas também 

as delegacias de grupo vulnerável e os departamentos. Pois, o que nós temos uma atuação 

mais acolhedora, nós executamos técnicas para realizar a escuta ativa. Então, o nosso 

atendimento é mais humanizado. É um serviço que é bem visto. Quando outros policiais 

realizam um procedimento dizendo que é mediação, quando na verdade não é, isso traz 

um prejuízo muito grande para nós. A Coordenação sempre “bate” nisso; de que: onde 

não houver núcleo do Acorde instalado, diga que você faz qualquer outra coisa, menos 

mediação/conciliação, pois, você não está capacidade para fazer aquilo ali, né? Isso gera 

problemas com outras instituições e descredibiliza os mediadores capacitados, que são 

estudiosos. Uma vez que nós conhecemos as práticas restaurativas e começamos a 

executá-la, conhecemos um divisor de águas na vida de qualquer profissional. A gente 

não consegue mais voltar a trabalhar somente a repressão. A gente trabalha a repressão, 

mas sempre vinculada à prevenção da escalada da violência. Todos que trabalham com a 
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prática restaurativa começam a levar isso para a sua prática repressiva, já que a polícia é, 

eminentemente, repressiva. Nós temos esse fácil trâmite com o legislativo local. O 

trabalho que eu realizo em Lagarto, por exemplo, conseguimos o primeiro grupo reflexivo 

de homens do Estado que inspirou uma Lei Estadual, assinada pelo Governador Belivaldo 

e seu Secretário de Segurança, da institucionalização dos grupos reflexivos do Estado. 

Mesmo com tudo isso, existem Juízes que desqualificam os grupos reflexivos e não 

encaminham os acusados. A gente lastima, mas eu costumo dizer que eu não irei gastar 

minhas energias com quem quer viver na ignorância, com quem quer viver com que não 

existe. 

 

 

ENTREVISTA CONCEDIDA PELA DELEGADA ANIE RAMPON BARRETTO 

(PCDF) 

 

 

Arquivo: Mediação Policial - Entrevista  

Tempo de gravação: 1h, 4min e 28s 

Realizada em: 16 de novembro de 2021, às 19 horas, via google meet. 

 

Obs. A entrevista foi realizada, simultaneamente, com as Delegadas de Polícia Civil, Dr.ª 

Ana Carolina Machado (PCSE) e Dr.ª Anie Rampon Barretto (PCDF). Contudo, a 

Delegada Anie Rampon precisou se retirar da reunião antes do horário previsto. Por isso, 

a maior parte do diálogo foi realizado com a Delegada Ana Carolina. 

 

Identificação: D.A.R. (Delegada Anie Rampon); E (Entrevistador) 

 

E. É, necessariamente, o delegado quem irá exercer a figura do mediador policial, ou, na 

prática, é possível colocar outro agente, como um escrivão ou agente de polícia, para 

exercer essa função? Como podemos encontrar o perfil mediador/facilitador dentro da 

mediação policial no Projeto de Mediação da PCDF? 

D.A.R. Hoje não possuímos em funcionamento um programa de justiça restaurativa 

dentro da PCDF. Nós tivemos um projeto que acabou não sendo implementado que iria 

se chamar “Núcleo de Pacificação Social”, mas que não chegou a existir. No modelo 

referente a este projeto, não se falava em JR, e quem realizaria a mediação seria o 
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Delegado de Polícia. Após, tivemos um outro núcleo de justiça restaurativa, denominado 

Núcleo de Polícia Judiciária Restaurativa da PCDF. Neste núcleo não era necessário ser 

Delegado de Polícia para realizar as sessões, sendo possível ser realizadas por agente de 

polícia; escrivães de polícia, bastando possuir a capacitação para desenvolver/realizar as 

sessões. Hoje, possuímos um novo projeto que está sendo estudado pela direção da polícia 

para implementar o “Nupaz”, sendo possível utilizar as ferramentas de solução de 

conflitos pelas partes, podendo ser através da mediação, conciliação, justiça restaurativa, 

sendo um núcleo mais aberto para a utilização das ferramentas adequadas ao caso 

concreto. Não há uma posição firmada sobre quem realiza a mediação policial, sendo uma 

das coisas que está para ser definida. Sabemos que há prós e contras dos dois modelos. 

Sabemos, por exemplo, que o fato de o delegado de polícia está participando da sessão é 

importante para as pessoas que estão ali, porque elas querem ser ouvidas por uma 

autoridade. Temos experiência no atendimento ao pública na delegacia e sabemos que, 

muitas vezes, a mesma informação pode ser repassada por outra pessoa e não surtir o 

mesmo efeito. Pois, muitas vezes a pessoa quer apenas ser ouvida por uma autoridade 

policial. Por outro lado, é preciso que a formação seja ampla, no conhecimento das 

tecnologias e ferramentas, devendo haver, também, uma predisposição da pessoa 

(autoridade) para conduzir este tipo de sessão. Pois, sabemos que isso, não 

necessariamente são características que são inerentes ao cargo de delegado. Portando, por 

ser algo que ainda está para ser definida, não há como eu lhe dar um posicionamento 

“fechado” sobre isso. Mas, posso dizer que está sendo avaliado e que há ganhos e perdas 

nos modelos, até porque o quadro é mais reduzido de delegados, podendo não ser viável 

inseri-lo como único servidor a realizar a mediação. Assim, é uma coisa sensível a ser 

definida, não havendo certo ou errado, segundo o meu entendimento pessoal e o que eu 

percebo em relação à PCDF. 

E. O porte de arma de fogo durante as reuniões restaurativas é considerado como algo 

intimidador? Na prática, há diferença entre mediação e conciliação? Considerando que, 

na justiça restaurativa, prevalece o princípio da voluntariedade das partes, portanto, seria 

algo mais próximo à mediação, posto que não há uma interferência direta do facilitador 

na efetivação do consenso. 

D.A.R. Sobre a primeira pergunta, temos de ter atenção ao local em que será realizada a 

mediação. A partir do momento que temos um núcleo, ainda que seja um núcleo de 

pacificação social que funciona dentro de uma delegacia de polícia, a gente não pode 

esquecer que as pessoas que estão ali são policiais e que devem atuar como policiais, se 
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assim for necessário. Geralmente, nas delegacias de polícias as pessoas (servidores 

policiais) andam com a arma velada e não de forma ostensiva. Então, não me parece que 

deva ter, a priori, nenhum impedimento, até por que isso poderia gerar uma situação de 

risco ao policial que está trabalhando num ambiente de trabalho que ele deve estar 

preparado para reagir se for necessário. Como nós usamos arma de forma não ostensiva, 

pois, a Polícia Civil não se veste como polícia, a menos que esteja numa operação, ou 

atuando num plantão ou realizando uma diligência, para a realização da mediação não é 

necessário está caracterizado como policial e também não é necessário está com a arma 

de forma ostensiva. Nesse caso, o uso da arma de fogo de modo velado não causa nenhum 

constrangimento às partes. 

Quanto à segunda pergunta, temos de tentar aplicar a teoria e todo o conhecimento já 

formado sobre o tema na nossa prática. Então, realmente há essa distinção na teoria, mas 

há autores que não se utilizam do termo “conciliação”, mas sim “mediação diretiva”, 

como se estivesse diante do Gráfico de Riskin, sendo assim possível fazer mediação sendo 

mais diretivo em alguns momentos. Por exemplo, quando formos mediar um conflito 

entre duas empresas aéreas, seria preciso um conhecimento sobre o assunto para que seja 

possível conduzir a conversa/diálogo das partes, e não necessariamente a sua conclusão. 

Por isso, na PCDF, buscamos deixar aberto, pois, há situações que é complicada, como 

quando as pessoas não possuem um vínculo entre elas, nunca se conheceram na vida, 

como no caso de acidentes de trânsito. Então, a ideia é deixar aberto e capacitar as pessoas 

para que elas possam, inclusive, perceber quais os casos em que serão necessários utilizar 

alguma metodologia mais diretiva ou menos diretiva. Na prática, é muito complicado 

distinguir a mediação da conciliação, e não entendo que isso seja recomendável. Pois, 

nem o próprio judiciário atua dessa forma, não é viável. A diferenciação existe mais para 

fins acadêmicos e de estudo, e isso é importante que exista. Mas, na prática, sabemos que 

o ser e o dever ser também estão aqui. 

E. Como se dar a comunicação com o poder judiciário e com o ministério público e quais 

os documentos produzidos a partir da mediação?  

D.A.R. No projeto, prevemos a formalização um acordo que seja tombado no Termo 

Circunstanciado e, dentro deste Termo Circunstanciado, sem o indiciamento de nenhuma 

das partes envolvidas, que seja encaminhada esse termo para o judiciário para que seja 

homologado. Então, a ideia é que seja feito e encaminhado para homologação pelo 

judiciário. Já possuímos essa prática no DF, o que acaba facilitando o projeto. Pois, não 

será necessário criar uma nova forma de comunicação com o judiciário, visto que já 
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existem modelos de tramitação de procedimentos nesse sentido. Mesmo quando há 

desistência à denúncia, nós formalizamos e encaminhamos para o judiciário, sempre! É a 

prática aqui! 

E. Como se dá o encaminhamento dos delitos ao núcleo de mediação? São sempre os de 

menor potencial ofensivo ou abrange os crimes de médio ou maior potencial? 

D.A.R. No nosso projeto, a mediação abrange a ação penal privada e pública 

condicionada. O nosso critério é esse (além dos crimes de menor potencial ofensivo). A 

contravenções penais foram excluídas do nosso projeto. Pois, no antigo núcleo de polícia 

judiciário restaurativa, encontramos um pouco de resistência por parte do Ministério 

Público, mesmo com o apoio do judiciário. Por mais que até exista a possibilidade de usar 

a justiça restaurativa em crimes graves, até mesmo em homicídios. Eu cheguei a estudar 

exemplos de homicídio ocorrido no trânsito e que acabou tendo a utilização da justiça 

restaurativa, e os resultados são excelentes. Acaba sendo, mesmo, restaurativo para os 

familiares da pessoa que foi vitimada. Por mais que o campo seja amplo, e que até existiria 

a possibilidade, a gente não vê uma maturidade de a polícia já começar fazendo isso. 

Temos de começar devagarinho.  


