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RESUMO 
 

Devido à sobrecarga no Judiciário, muitos casos penais não são solucionados, visto que prescrevem 
antes de ter uma tutela penal satisfativa, caso em que o autor não é punido e a vítima não é ressarcida, 
pairando o sentimento de impunidade na sociedade. Este problema ocorre porque a marcha gradual 
do processo penal, na prática, não ocorre como prescrito em lei, e isto deve ser solucionado. O 
delegado de polícia é uma das figuras mais importantes na apuração de delitos e prevenção de 
infrações penais, visto que, na maioria dos casos, é o primeiro a tomar conhecimento a respeito de 
uma prática delitiva. Seu cargo possui natureza jurídica e exige o bacharelado em Direito. A figura do 
delegado de polícia resolutivo contribuirá para alcançar a democracia deliberativa, que é justamente 
uma contraposição à concepção da tradicional justiça criminal, na qual as partes são objetos do 
processo e não sujeitos, tal como se encontra consubstanciado na legislação em vigor. A solução do 
conflito na esfera extraprocessual, ou seja, no âmbito policial, prestigia a autonomia das partes, 
reconhecendo sua legitimidade democrática e a autonomia de deliberação do cidadão, 
consequentemente, contribui na celeridade processual e diminui a morosidade do Judiciário, visto que 
pequenos delitos poderão ser solucionados antes de ingressarem ao Judiciário. O objetivo deste 
trabalho é demonstrar a eficácia da composição na fase preliminar da persecução, como fator 
contribuinte à celeridade processual. Para tanto, foram utilizadas pesquisas aprofundadas em doutrinas 
e artigos, bem como consultas on-line e conversas com os profissionais do ramo. O primeiro capítulo 
versa sobre a Polícia Judiciária e o Ministério Público. O segundo capítulo trata sobre a morosidade do 
Judiciário. O terceiro capítulo demonstra o funcionamento do NECRIM e traz a ideia do delegado de 
polícia resolutivo. As considerações finais demonstram os benefícios que a temática trará. 

 
Palavras-chave: Autonomia; Autoridade Policial; Capacidade Jurídica; Conciliação.   

  



ABSTRACT 
 

Due to the overload in the judiciary, many criminal cases are not solved, since they prescribe before 
having a satisfactory criminal tutelage, in which case the perpetrator is not punished and the victim is 
not reimbursed, leaving the feeling of impunity in the population. This problem occur because the 
gradual march of the criminal process, in practice, does not occur as prescribed in Law, and this must 
be solved. The police officer is one of the most important figures in the investigation of crimes and 
prevention of criminal offenses, since in most cases are the first to know about a criminal practice. His 
position is legal, and requires a bachelor's degree in law. The figure of the police representative will 
contribute to the achievement of deliberative democracy, which is precisely a contraposition to the 
concept of traditional criminal justice, in which the parties are objects of the process and not subject as 
embodied in the legislation in force. The solution of the conflict in the extra-procedural sphere, that is in 
the police sphere, prestige the autonomy of the parties, recognizing their democratic legitimacy, and the 
autonomy of deliberation of the citizen, consequently, it contributes to the speed of proceedings and 
decreases the slowness of the judiciary, since small offenses can be solved before joining the judiciary. 
The objective of this work is to demonstrate the effectiveness of the composition in the preliminary phase 
of the persecution, as a contributing factor to procedural speed. In order to do so, we had used in-depth 
research on doctrines and articles, as well as online consultations and conversations with professionals 
in the field. The first chapter deals with the Judicial Police and the Public Prosecutor's Office. The second 
chapter deals with the slowness of the judiciary. The third chapter demonstrates the functioning of 
NECRIM and brings the idea of the operative police officer. The final considerations demonstrate the 
benefits that the theme will bring. 

 
Keywords: Autonomy; Conciliation; Juridical Capacity; Police Authority.   
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INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa abordada envolve a autonomia do delegado de polícia, com foco 
justamente na composição dos danos, realizado entre a autoridade policial e as partes 
envolvidas em um crime de menor potencial ofensivo, na esfera pré-processual, de 
forma que o juiz tenha apenas o dever de homologação, contribuindo assim para a 
celeridade na esfera processual penal. 

O tema é relevante na atualidade, pois envolve uma questão inovadora na 
ordem jurídica, qual seja, atribuir ao delegado de polícia a função de compor a lide e 
solucionar conflitos na esfera pré-processual. O foco não se limita em apenas estudar 
a natureza jurídica atribuída ao delegado de polícia pela Lei nº 12.830/13, e sim, o 
quão importante seria se a Polícia Judiciária, na pessoa do delegado de polícia, 
pudesse compor a lide penal nos casos envolvendo delitos de menor potencial 
ofensivo, que necessitem de representação ou queixa, celebrando uma composição 
entre as partes envolvidas, com a presença de um representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), e encaminhar o termo de acordo pronto para 
homologação ao juiz, contribuindo assim com o postulado constitucional da celeridade 
na tramitação do processo. 

Se o cargo de delegado de polícia exige o bacharelado em Direito, e em alguns 
Estados a prática judiciária, não seria extrapolar os limites conceber tal atribuição à 
autoridade policial, principalmente atendendo ao postulado constitucional da 
celeridade processual. 

Vale lembrar que diversos criminosos deixam de arcar com suas 
responsabilidades perante o Estado, devido a seus crimes serem acobertados pela 
prescrição. Isso ocorre porque o Judiciário está totalmente sobrecarregado, pois 
existem muito mais pessoas cometendo crimes do que juízes para julgá-los. 

Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é demonstrar a importância de atribuir 
esta capacidade de composição à autoridade policial e como isso contribuiria em 
reduzir a morosidade no Judiciário, resolvendo o maior número de casos possíveis, 
em tempo hábil o suficiente para diminuir as estatísticas de crimes que prescrevem 
sem solução no Brasil. 

Para o pleno desenvolvimento deste trabalho, foram realizados estudos 
aprofundados em bibliografias, dissertação de mestrado, estatísticas, conversa sobre 
o tema com juízes, promotores, delegados de polícia e professores do ramo, bem 
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como citados exemplos do cotidiano que poderiam ter sido resolvidos e não o foram. 
A pesquisa também foi realizada por meio eletrônico, pelo qual fora possível unir os 
dados colhidos e chegar à conclusão exarada no presente trabalho.  

Este estudo não visa esgotar todas as vertentes relacionadas ao tema, mas 
traz elementos capazes de demonstrar como a autoridade policial contribuiria com a 
celeridade dos processos penais, celebrando a composição na esfera pré-processual, 
comparando tal autonomia com o instituto do NECRIM em uma profunda análise. Além 
disso, demonstra que seriam solucionados de maneira mais céleres os casos 
envolvendo delitos de pequeno potencial ofensivo, prestigiando a vítima e a autonomia 
das partes. 

O primeiro capítulo versa sobre a Polícia Judiciária e o Ministério Público, 
trazendo aspectos históricos sobre aquela instituição, bem como suas definições e 
atribuições. Trata do instituto da transação penal, e ainda aborda um caso real de 
proposta de transação penal. 

O segundo capítulo versa sobre a morosidade do Judiciário, trazendo 
considerações sobre a Lei dos Juizados Especiais, bem como trata do lapso temporal 
entre a consumação de um delito e seu julgamento. Após, demonstra uma perspectiva 
dos direitos e garantias fundamentais, traz alguns casos reais de prescrição e 
demonstra a complexidade da marcha gradual processual penal. 

O terceiro capítulo demonstra o funcionamento do NECRIM, bem como o 
conceitua. Após, trata do delegado de polícia resolutivo, e como atribuir tal autonomia 
ao cargo trará benefícios às partes e ao Judiciário. Ainda, demonstra os benefícios do 
instituto, comparando a uma nova forma de justiça restaurativa. 

A conclusão é clara no sentido de que atribuir à autoridade policial autonomia 
de celebrar a composição na fase pré-processual trará benefícios mútuos, tanto às 
partes como ao Estado, visto que a figura do delegado de polícia resolutivo detém 
capacidade jurídica ao ponto de solucionar o conflito de maneira eficaz. 
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2 A POLÍCIA JUDICIÁRIA E O MINISTÉRIO PÚBLICO  
A polícia judiciária e o Ministério Público agem em conjunto na apuração de um 

delito, visto que, apesar do Parquet ser o dono da ação penal, quem investiga mais a 
fundo os fatos é a Autoridade Policial. 

 
2.1 Considerações sobre a Polícia Civil 

 
Antes de passar a tecer sobre o delegado de polícia propriamente dito, há que 

se fazer breves considerações sobre a Instituição da Polícia Civil desde os primórdios. 
As polícias civis são instituições responsáveis pela segurança pública de um 
determinado Estado e são submetidas ao Governador respectivo. Nos termos do 
artigo 144, §4°, da Constituição Federal:  

 
Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, exceto as praticadas por militares (BRASIL, 
1988).  

No dia 20 de novembro de 1530, iniciou-se a história da polícia civil, época em 
que um grupo de homens escolhidos pela população civil fazia a segurança das vilas, 
cidades e áreas rurais. No decorrer dos anos, cargos foram criados, e em 1760 nasceu 
o cargo de “intendente geral de polícia da Corte e do Reino”, cargo criado pelo rei de 
Portugal, Dom João I (SOUZA, 2016). 

A partir do cargo de intendente, surgiram os cargos de delegado e 
subdelegado, os quais o auxiliavam em suas tarefas. Com a chegada de Dom João 
VI, em 1808, foi criado o cargo de intendente geral de polícia da Corte e do Estado do 
Brasil, o qual zelava pela segurança coletiva, policiamento urbano, investigava e 
decidia o que era delito, determinava a liberdade ou a prisão de um indivíduo e o 
levava a julgamento. Assim, surgiu a Polícia Civil brasileira (SOUZA, 2016). 

O termo civil, originário do Decreto n° 3598, de 27 de janeiro de 1866, por meio 
do qual se dividiu a força policial da Corte em dois corpos, um militar e um civil, este 
último denominado “Guarda Urbana”, ou “Corpo Paisano”, subordinado ao chefe de 
polícia. Naquela época, o chefe de polícia organizava um regulamento especial, 
contendo as atribuições do comandante geral e dos distritos, sendo submetido à 
ratificação do governo imperial (APOCEPI, 2016). 
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Após a Proclamação da República, a Guarda Urbana foi extinta e uma nova 
guarda criada, a Guarda Civil do Distrito Federal. Em 1810, a “polícia civil” passou a 
ter competências de polícia judiciária, a qual era desempenhada pelos delegados do 
chefe de polícia, cargo este que foi fixado após 1889 ao Distrito Federal e Estados. 
Em 1871, a apuração dos delitos e de sua autoria passou a ser investigada no curso 
do inquérito policial, conforme o Código de Processo Penal vigente à época. Em 1953, 
a Polícia Civil foi reorganizada, determinando sua competência e organizando-a em 
carreira (SOUZA, 2016). 

Conforme o tempo passou, a Polícia Civil sofreu grandes transformações, 
surgiram novas atribuições, novos cargos e, consequentemente, a visão sobre ela 
mudou. Conforme o texto constitucional, a Polícia Civil é órgão do Estado, responsável 
pela segurança pública.  

Não obstante, ainda que suas atribuições sejam delimitadas a determinado 
Estado, nada impede que realize diligências em outro, conforme artigo 22 do Código 
de Processo Penal: 

 
No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição 
policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a 
que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, 
independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim 
providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer 
fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição (BRASIL, 1941).  

A Polícia Judiciária no âmbito estatal, nos dias atuais, age após a ocorrência 
delitiva, seja ouvindo testemunhas, suspeitos, analisando os vestígios do crime, suas 
circunstâncias e tudo o que servir de base para encaminhar ao Ministério Público, a 
quem incumbe o arquivamento do feito; oferecimento de denúncia ou requisitar novas 
diligências quando for o caso. Os procedimentos acima são reduzidos a termo, seja 
no Inquérito Policial ou no Termo Circunstanciado. Conforme se vislumbra pelo até 
então exposto, nunca foram reduzidas as atribuições da Polícia Judiciária, sempre 
foram acrescentadas (BRASIL, 1941).  

 
2.2 Autoridade Policial 

 
A palavra “autoridade” é definida por Tornaghi como: 
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O conceito de autoridade está diretamente ligado ao de poder do Estado. Os 
juristas alemães, que mais profundamente do que quaisquer outros 
estudaram o assunto, consideram autoridade todo aquele que, com 
fundamento em lei, é parte integrante da estrutura do Estado e órgão do poder 
público, instituído especialmente para alcançar os fins do Estado, agindo por 
iniciativa própria mercê de ordens e normas expedidas segundo sua discrição 
(2016, p. 1).   

Pelo exposto, “autoridade é titular e portadora dos direitos e deveres do 
Estado”, mesmo sem ter personalidade jurídica estatal, ou seja, a autoridade é 
membro estatal, que age a favor e em nome deste, agindo dentro dos limites da 
legalidade (TORNAGHI, 2016, p. 1). 

Após breve conceito da palavra autoridade, importa estabelecer o conceito de 
autoridade policial. Nos dizeres simples de Hélio Tornaghi “autoridade policial é aquele 
que exerce o Poder Público para consecução dos fins do Estado, em matéria de 
Polícia Judiciária” (2016, p. 1). 

Frisa-se diferenciar autoridade policial de seus agentes policiais. Nos dizeres 
do Delegado de Polícia Marco Scaliante Fogolin: 

 
Distingue-se, ainda, a autoridade policial de seus agentes. Tem-se a primeira 
como pessoa que, investida por lei, dirige as atividades de Polícia Judiciária 
no âmbito de suas atribuições; tem-se os segundos como pessoas 
encarregadas da prática de atos investigatórios ou coativos, com a finalidade 
de prevenir ou reprimir a prática das infrações penais (1998, p. 55).  

A autoridade policial é a pessoa investida no cargo mediante lei, que tem a seu 
cargo a direção e o mando da polícia judiciária, e os agentes, a ela se subordinam sob 
direção mediata ou imediata (FOGOLIN apud MARQUES, 1998, p. 55). 

Por fim, conclui-se que a autoridade policial — conhecida como delegado de 
polícia — é a encarregada de exercer o seu poder de polícia do Estado, no âmbito de 
Polícia Judiciária, agindo em nome deste, coordenando os seus agentes policiais, 
investigando/apurando as infrações penais e sua autoria, como forma de solucionar 
os delitos praticados no País, seja na forma de Inquérito Policial, seja na forma de 
Termo Circunstanciado de ocorrência. 

De forma sucinta, Inquérito Policial é o conjunto de atos investigatórios que a 
Polícia Judiciária realiza para investigar os delitos ocorridos, sua autoria e 
materialidade, e servir de base para a ação penal. Já o Termo Circunstanciado de 
Ocorrência é um registro de um fato tipificado como infração penal de menor potencial 
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ofensivo, que são aquelas regidas pela Lei nº 9.099/95 — Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais (GOMES, 2008). 

 
2.3 Atribuições da Autoridade Policial 

 
Como já demonstrado no decorrer do presente trabalho, as atribuições do 

delegado de polícia só aumentaram com o tempo. Sempre foram agregadas funções 
em sua grade, nunca retiradas. O delegado é uma figura muito importante para o 
processo criminal, visto que presidente do Inquérito Policial, e ainda possui a função 
exclusiva de indiciar o autor. Ademais, sua peça processual final do Inquérito, o 
relatório, contribui para que o promotor possa analisar as provas com maior 
celeridade, ajudando-o na formação da opinio delict. 

Carina Deolinda da Silva Lopes expõe de forma sucinta que: 
 

O Delegado de Polícia é responsável pela chefia da delegacia de sua 
circunscrição, é dele que partem as ordens de abertura de inquérito policial, 
de investigações, de perícias, entre outros procedimentos. A Polícia Judiciária 
é encarregada de cumprir as determinações da autoridade policial, sendo que 
delegados e polícia judiciária, em conjunto, auxiliam a justiça em seu trabalho 
de desvendar e punir os crimes sejam estes de menor ou maior complexidade 
(2016, p. 1).  

Como demonstrado pela autora, a autoridade policial é a responsável por dar 
as ordens aos agentes policiais, para que, em conjunto, desvendem os mais diversos 
tipos de delitos, sejam eles de maiores ou menores complexidades, auxiliando a 
Justiça a aplicar a pena ao caso concreto. Vale lembrar, a polícia, na grande maioria 
dos casos, é a que primeiro toma conhecimento a respeito dos fatos. Ela é quem lavra 
o respectivo boletim de ocorrência, ou o termo circunstanciado, relatando a versão do 
noticiante, para que possa iniciar as investigações (LOPES, 2016). 

O delegado de polícia une as provas, colhe depoimentos, arrola testemunhas, 
ouve a versão de cada pessoa que achar necessário ao melhor desfecho das 
investigações, tudo no intuito de repassar tais informações ao órgão do Ministério 
Público, para que juntos auxiliem o Judiciário a absolver ou a punir o autor delitivo. 
Neste contexto, cuida o Código de Processo Penal, em seu artigo 6° e seguinte, dos 
procedimentos a serem tomados pelo delegado de polícia. Narra o referido artigo 6°: 

 
Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 
policial deverá: dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o 
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estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais; 
apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos 
peritos criminais; colher todas as provas que servirem para o esclarecimento 
dos fatos e suas circunstâncias; ouvir o ofendido; ouvir o indiciado, com 
observância no que lhe for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, 
deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 (duas) 
testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura; proceder a reconhecimento de 
pessoas e coisas e a acareações; determinar, se for o caso, que se proceda 
a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias; ordenar a 
identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes; averiguar a vida pregressa, 
familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo 
antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que 
contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter (BRASIL, 
1941).  

Assim, conforme a notitia criminis lhe chega, deve a autoridade policial 
proceder à realização dos procedimentos descritos neste artigo, visto que, é o 
dispositivo que trata de maneira sucinta a atribuição do delegado de polícia. 
Entretanto, como é notório, devido ao acúmulo de serviços, a quantidade de notícias-
crimes que chegam diariamente ao órgão policial, não há como este artigo ser 
efetivado em todas as práticas ilícitas, devendo a autoridade realizar aquelas que 
entender pertinentes, ou, priorizar as indispensáveis (NUCCI, 2015, p. 70). 

Não serão explicados detalhadamente todos os itens constantes no artigo 6° 
do Código de Processo Penal, mas apenas os mais importantes. A começar pela 
“presença no local dos fatos”, que é uma das mais importantes medidas a serem 
adotadas pelo delegado, visto que, ao comparecer pessoalmente no local do crime — 
principalmente naqueles que deixam vestígios — evita que seja alterado o estado das 
coisas, proporcionando um laudo pericial mais preciso/útil, que molda o mais próximo 
o possível da realidade em que os fatos se deram, proporcionando a busca da verdade 
real. 

A “apreensão dos objetos” torna-se medida extremamente eficaz para a melhor 
adequação típica, visto que alguns delitos podem ser qualificados de acordo com os 
meios e objetos empregados. Tais objetos ficam apreendidos até o final do processo 
e podem até ser confiscados pelo Estado. Na sequência, a oitiva da vítima, que 
oferece dados preciosos para a solução do caso concreto. E quando reúne todos os 
procedimentos, têm-se as provas (NUCCI, 2015, p. 71). 

Uma das atribuições consideradas essencialmente importantes, senão a mais 
importante de todas, é o ato do indiciamento, privativo do delegado de polícia, 
conforme dispõe o artigo 2°, § 6°, da Lei nº 12.830, de 2013, que trata da investigação 
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criminal conduzida pelo delegado de polícia. A redação do supracitado dispositivo 
assim dispõe que:  

 
o indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato 
fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar 
a autoria, materialidade e suas circunstâncias (BRASIL, 2013).  

Conforme se observa, o ato de indiciamento passa a ser bem complexo, visto 
que deve ser fundamentado, e, ainda, a análise dos fatos deve ser aprofundada, para 
que não ocorra um “indiciamento injusto”. Nesse sentido, de forma detalhada, 
Francisco Sannini Neto disserta: 

 
A instauração de um Inquérito Policial depende da possibilidade de ter 
ocorrido um fato punível. Os atos de investigação objetivam, justamente, 
formar um juízo de probabilidade sobre a acusação. Dentro da persecutio 
criminis extra juditio, o indiciamento se destaca como um dos momentos mais 
importantes, pois tão logo a Polícia Judiciária consiga reunir indícios 
suficientes de autoria e provar a materialidade de um crime, ele deve ser 
formalizado (2014, p. 1).  

É correto dizer que o ato de indiciamento é o momento em que se detecta que 
houve a comprovação da materialidade de um delito e fortes indícios de que o 
investigado é o autor do fato. Sendo assim, o delegado realiza o indiciamento, 
momento em que sai do juízo de possibilidade para o juízo de probabilidade, tornando 
aquele investigado o foco do Inquérito Policial. Na sequência, o delegado entrega uma 
nota de culpa ao indiciado, com os motivos pelos quais o faz ser o principal suspeito 
do fato (SANNINI, 2013). 

Insta salientar que o indiciamento não pode ser determinado pelo juiz ou pelo 
representante do Ministério Público, e nem a estes o convencimento do delegado é 
vinculado, visto que, expressamente previsto em lei que o ato é privativo do delegado 
de polícia (BRASIL, 2013). 

Pois bem, após todos os trâmites relatados, a autoridade policial elabora seu 
relatório policial, que é uma peça elaborada por ele, com narrativa técnica e objetiva, 
contando tudo o que foi feito durante a persecução penal extrajudicial, desde o 
momento da notitia criminis até o último ato investigatório possível de ser realizado. 
Neste relatório, é feito um detalhamento de tudo que ocorreu, não podendo a 
autoridade policial externar sua opinião a respeito dos fatos, ou seja, não pode julgar 
o investigado, nem atribuir qualquer juízo valorativo. O delegado de polícia não pode 
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deixar sua opinião a respeito de arquivamento ou denúncia no relatório, para que não 
induza o promotor de justiça a decidir, visto que o dominus litis é ele. Após, todas as 
peças são encaminhadas ao dono da ação penal, o representante do Ministério 
Público (LANGARO, 2015). 

 
2.4 Promotor de Justiça e a Transação Penal 

 
2.4.1 Promotor de Justiça 

 
Antes de discorrer sobre o promotor de justiça, especificamente, frisa-se 

ressaltar o que a instituição do Ministério Público, a qual encontra expressa previsão 
no artigo 127 da Constituição Federal:  

 
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (BRASIL, 1988).   

Ainda, o mesmo artigo, em seus parágrafos, discorre sobre funções, princípios, 
prerrogativas e abrangências. Na literalidade da Lei Maior, são funções institucionais 
do Ministério Público: 

 
Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia; promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; promover a ação de inconstitucionalidade ou 
representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos 
previstos nesta Constituição; defender judicialmente os direitos e interesses 
das populações indígenas; expedir notificações nos procedimentos 
administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos 
para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; exercer o controle 
externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no 
artigo anterior; requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais; exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e 
a consultoria jurídica de entidades públicas (BRASIL, 1988).  

Entretanto, ao atuar, o Ministério Público age por meio de seus membros, quais 
sejam, os promotores de justiça, que são integrantes de carreira, mediante concurso 
público, residentes na comarca de lotação (BRASIL, 1988). Conforme Novais, o 
Promotor de Justiça “é o agente do Ministério Público que se esmera na titânica luta 
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em busca do bem comum, não dando tréguas àqueles que se desviam dos ditames 
constitucionais e legais, com os olhos sempre voltados à concretização da Justiça” 
(2016, on-line). 

No capítulo IV, seção I, da Constituição Federal, há previsão expressa de que 
o dominus litis (dono da ação penal) é o Ministério Público, ocasião em que nos casos 
de Ação Penal Pública, obrigatoriamente o Promotor de Justiça deve promover a 
ação, dependendo, em alguns casos, de representação ou requisição do Ministro da 
Justiça, surgindo a distinção entre a ação Penal Pública, por si só, e a Ação Penal 
Pública condicionada à representação, seja do ofendido, seja por quem tenha a 
qualidade para representá-lo (CAVALCANTE, 2016). 

As funções do promotor de justiça ainda encontram respaldo na Lei nº 9.099/95, 
Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que trata dos crimes de menor 
potencial ofensivo, visto que, incumbe a ele a proposta de transação penal, que é 
oferecida antes da denúncia, atingidos os requisitos (será estudada no próximo 
tópico), e verificar se, após o oferecimento da denúncia, o réu pode ter seu processo 
suspenso, instituto conhecido como “suspensão condicional do processo”, conhecido 
como “sursis” processual. No caso da suspensão do processo, estabelece a Lei nº 
9.099/95, em seu artigo 89, que: 

 
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, 
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que 
o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por 
outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão 
condicional da pena (BRASIL, 1995).  

Pelo que expõe o artigo, é de responsabilidade do juiz verificar, além do 
preceito secundário da figura típica estar dentro do limite legal da quantidade da pena, 
se o réu faz jus ou não ao benefício, requisitos estes constantes no artigo 77 do Código 
Penal: 

 
A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, 
poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: o condenado 
não seja reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a 
conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 
circunstâncias autorizem a concessão do benefício; não seja indicada ou 
cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código (BRASIL, 1940).  
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Pelo exposto, verifica-se que o promotor de justiça é o titular da ação penal, 
que dentro de suas atribuições é o responsável por expor seu juízo de valor a respeito 
dos fatos trazidos pelo delegado de polícia. Mesmo que seja dispensável o inquérito 
policial, ou o termo circunstanciado de ocorrência, na maioria dos casos isso não 
ocorre. O Ministério Público é independente, mas, na prática, analisa os autos trazidos 
pela autoridade policial, para só então externar seu entendimento a respeito do caso, 
oferecendo a denúncia, arquivando ou requisitando diligências. 

 
2.4.2 Transação Penal 

 
A transação, juntamente com a atuação da autoridade policial, são os focos do 

presente estudo, visto que o objetivo é justamente a celebração de uma composição 
já na esfera investigativa precedente à denúncia. Não necessariamente transferir a 
responsabilidade plena de ofertar a transação penal ao delegado de polícia, mas algo 
semelhante.  

Sendo assim, importante é tecer comentários sobre todas as peculiaridades do 
instituto em questão. A transação penal é um instituto previsto no corpo da Lei nº 
9.099/95, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, instituto este previsto na 
Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, conforme abaixo: 

 
A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: juizados 
especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes 
para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante o 
procedimento oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, 
a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau 
(BRASIL, 1988).  

Após a criação da referida Lei, em seu artigo 61, fora estipulado que as 
contravenções penais e os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles em que a 
lei comine pena máxima não superior a dois anos. Na sequência, no artigo 76, tratou 
sobre o instituto da transação penal, estipulando que, quando houver representação, 
ou nos casos de crimes de ação penal pública incondicionada, se não for caso de 
arquivamento e não estiverem presentes os requisitos impeditivos do artigo 76, § 2°, 
o Ministério Público poderá (leia-se deverá) propor a aplicação imediata da pena 
restritiva de direitos, ou multas (BRASIL, 1995). 
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A transação penal é direito do réu, direito público subjetivo de não ser sujeito à 
pena privativa de liberdade. O legitimado para oferecer esse benefício é o Ministério 
Público, na ocasião da audiência preliminar, caso em que o suposto autor do fato pode 
aceitar ou não a proposta. Se estiverem presentes os requisitos objetivos e subjetivos 
favoráveis do artigo 76 da Lei, o Ministério Público deverá oferecer o benefício ao 
investigado, sendo que, se não o fizer, o acusado poderá impetrar habeas corpus para 
ter seu direito. Este é o entendimento prevalente dos tribunais superiores, visto que o 
Magistrado não pode oferecer a transação penal, pois não é de suas atribuições 
(FREITAS, 2016). 

Não obstante, se o promotor de justiça não oferecer o benefício ao acusado, 
ainda poderá o magistrado utilizar-se do artigo 28 do Código de Processo Penal, ou 
seja, fará remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, para que este faça a 
reanálise do processo em questão, ou designe outro promotor de justiça para que o 
faça (FREITAS, 2016). 

Pois bem, feita essas considerações, importante é sintetizar o referido instituto 
de maneira mais compreensível. A transação penal é um acordo celebrado na 
audiência preliminar, entre o órgão do Ministério Público e o investigado. Neste 
acordo, o promotor de justiça oferece o benefício de substituir a suposta pena que o 
acusado teria, por uma mais branda, geralmente multa pecuniária ou prestação de 
serviços à comunidade (CORREIA, 2015). 

Se o acusado aceitar, não gera ficha criminal, não gera atestado de 
reincidências e nem se declara culpado. O acordo aceito serve apenas para o acusado 
se livrar de todo um trâmite processual, que pode demorar muito para ser solucionado, 
e ao final acabar sendo condenado pelo crime. Sendo condenado ele passa a ter ficha 
criminal, o que pode ser muito prejudicial dependendo do que planeja para seu futuro 
(CORREIA, 2015). 

Os requisitos que impedem que o investigado faça jus ao benefício são: 
 

Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: ter sido o autor da infração 
condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença 
definitiva; ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco 
anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; não 
indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 
bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a 
adoção da medida (BRASIL, 1995).  
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A contrário senso, se não estiverem presentes esses requisitos, acusado terá 
direito ao benefício. Ele não pode ter cometido um crime e ter sido condenado à pena 
privativa de liberdade. Não pode ter usufruído desse benefício nos últimos 5 (cinco) 
anos, deve ter bons antecedentes e uma boa relação com a sociedade, caso em que 
tal medida é o suficiente para o reprimir (CORREIA, 2015). 

Vale ressaltar que o acusado deve estar com seu advogado na audiência 
preliminar de aceite ou recusa, sendo que nos casos de concurso de crimes, a 
proposta pode ser oferecida a apenas um dos acusados, qual seja, aquele que 
preenche os requisitos. Aceita a proposta, será submetida à apreciação do juiz, para 
que verifique a legalidade e a homologue (CORREIA, 2015). 

Seria correto dizer que o presente trabalho trata justamente de uma espécie de 
transação penal, porém, com ressalvas, visto que quando ocorrer um delito de menor 
potencial ofensivo – sem maiores complexidades – o delegado teria a atribuição de 
fazer com que as partes chegassem a um acordo, de modo que tanto a vítima quanto 
o agressor saíssem satisfeitos com a solução dada ao conflito que existiu entre eles. 

Devido ao acúmulo de processos, ou seja, devido à morosidade do Judiciário, 
delitos não são julgados a tempo, ocasião em que prescrevem, e o autor não sofre 
punição, nem a vítima reparação, sendo que, nalguns casos podem ser resolvidos se 
o delegado de polícia compor a lide, e fazer com que as partes cheguem a um acordo 
já na esfera policial, ocasião em que fará remessa deste acordo pronto para a 
homologação do Judiciário, saindo as partes satisfeitas com a solução de seu conflito. 

Supondo que em um caso hipotético de vias de fato, que prescreve em 3 anos, 
e o autor do fato tem 20 anos de idade, reduzindo a prescrição para um ano e meio. 
A chance de prescrever, com a atualidade do judiciário é bem grande. Neste exemplo 
– presentes autor, vítima, o delegado de polícia e um representante da OAB – o 
delegado estipulasse que, como forma de compensar o prejuízo sofrido pela vítima, o 
autor a indenizaria com um salário mínimo (instituto semelhante ao do artigo 74 da Lei 
dos Juizados) e as partes aceitassem tal acordo. O acordo, reduzido a termo, seria 
encaminhado ao juiz na mesma data, para homologação. Assim, homologado e 
cumprido o acordo, teria sido resolvido em pouquíssimo tempo o processo. 

Neste caso, o Judiciário teria um processo a menos para julgar, visto que, com 
seu título de bacharel em Direito, a autoridade policial iria compor a lide, resolver a 
controvérsia nos limites da lei, e o País teria uma situação criminosa prescrita a 
menos.  
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3 MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO 
 
Na atualidade, as notícias e a prática demonstram como o judiciário está lento, 

confrontando-se com o postulado constitucional da celeridade processual. Mesmo 
após a criação dos Juizados Especiais o problema persiste. 

 
3.1 Considerações sobre os Juizados Especiais 

 
A Carta Magna de 1988 estabeleceu em seu artigo 98 que: 
 

A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados 
especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes 
para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante o 
procedimento oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, 
a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau 
(BRASIL, 1988).  

Certo é que os juizados especiais foram criados para processar e julgar os 
crimes de menor potencial ofensivo, nos quais as penas não ultrapassam dois anos 
de prisão. Ademais, o maior objetivo dos juizados era implantar um mecanismo célere 
de processamento, de maneira mais simples de serem julgados os processos, 
desafogando, assim, o Judiciário.  

Os princípios que regem os juizados são a oralidade, economia processual, 
simplicidade, informalidade e ampla defesa. Todos esses princípios reunidos trariam, 
em tese, uma solução muito mais rápida para os conflitos, obedecendo ao rito 
sumaríssimo de julgamento, nos termos da Lei nº 9.099/95. 

Entrementes, em que pese na teoria a Lei dos Juizados Especiais seja uma lei 
muito bonita e eficaz, na prática ela é bem diferente, visto que os crimes por ela 
acobertados não são tratados conforme prescrito na lei. A transação penal, já 
explicada acima, encontra-se prescrita no artigo 76 da Lei dos Juizados, com a 
seguinte redação: 

 
Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá 
propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 
especificada na proposta (BRASIL, 1995).  
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Entretanto, em que pese o instituto seja, em muitos casos, eficaz, aqui já fora 
instaurada instância, o processo subiu para o Judiciário, para que o suposto infrator 
enfrente audiência, junto com advogado, promotor e juiz. Uma situação em que, em 
muitos casos, seria melhor solucionada e com a celeridade devida, na esfera policial. 
Muitas propostas de transação são inteiramente voltadas para a Administração 
Pública, caso em que a vítima apenas sai com a sensação de que o agente delitivo 
fora punido, porém a pessoa que sofreu as consequências do delito não fora 
efetivamente ressarcida de seu prejuízo. 

Conforme se observa no artigo 76 da Lei, a proposta do Ministério Público é 
“uma pena restritiva de direitos ou multas”. Se a pena for de multa, ela será revertida 
para o Estado, enquanto as penas restritivas de direito são: 

 
Art. 43. As penas restritivas de direitos são: I - prestação pecuniária; II - perda 
de bens e valores; III - limitação de fim de semana; IV - prestação de serviço 
à comunidade ou a entidades públicas; V - interdição temporária de direitos; 
VI - limitação de fim de semana (BRASIL, 1940).  

Extrai-se que, em momento algum a vítima tem seu sofrimento físico, 
psicológico ou patrimonial ressarcido. No inciso primeiro a prestação pecuniária 
estipulada é revertida em bens necessários ao Conselho da Comunidade. A perda de 
bens e valores, mais uma vez, não beneficia a vítima. A limitação de final de semana, 
apesar de restringir um pouco da liberdade do suspeito, em muitos casos a 
fiscalização é falha, e mesmo que não o fosse, a vítima ainda assim estaria 
prejudicada. A prestação de serviços à comunidade também é um caso que muitas 
vezes gera revogação do benefício pelo descumprimento injustificado, visto que, 
apesar de o acusado aceitar, não cumpre conforme estipulado. A interdição 
temporária de direitos é eficaz, porém a vítima não tem vantagem alguma com esse 
instituto. 

Abaixo segue um exemplo de proposta de transação penal de um caso verídico 
proposta na Comarca de Jacarezinho/PR, no qual o processo está disponível para 
consulta pública sob o número 0003353-39.2014.8.16.0098: 

  
Meritíssima Juíza (...) analisando sua certidão de antecedentes (mov. 55.1), 
entende o Ministério Público ser possível ofertar ao suspeito os benefícios da 
Transação Penal, vez que não estão presentes os requisitos impeditivos 
dispostos no artigo 76, da Lei n.º 9.099/95, nos seguintes termos: a) 
prestação pecuniária no valor de um (01) salário-mínimo nacional, dividida 
em até cinco parcelas iguais e sucessivas mediante justificativa hábil para 
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tanto, a ser convertida em bens necessários ao Conselho da Comunidade, cf. 
dispõe o art.2º, inciso II, da Instrução Normativa Conjunta nº02/2014 – 
CCJ/PR e MP/PR, mediante comprovação pelo autor do fato narrado nos 
autos do presente feito judicial, através da apresentação de nota fiscal e 
comprovante do recebimento pelo órgão beneficiário, ou, b) prestação de 
serviços à comunidade pelo prazo de dois (2) meses, à razão de oito (8) horas 
semanais, no Asilo São Vicente de Paulo, mediante comprovação pelo autor 
dos fatos narrados nos autos do presente feito judicial através de documento 
emitido pela entidade beneficiária.  

Observa-se que o instituto é inteiramente voltado para benesse estatal, 
deixando a vítima de lado, que é a parte mais prejudicada da lide. É perfeitamente 
compreensível que o Estado é sempre vítima, em todos os delitos, pois, nos casos em 
que não há uma pessoa como vítima, o Estado passa a ser a vítima primária, como 
nos delitos de tráfico de drogas, por exemplo. 

Em que pese exista a possibilidade da composição dos danos, no artigo 74 da 
Lei, se a mesma restar infrutífera, ocorre a possibilidade da oferta do artigo 76, ou 
seja, a transação penal, situação em que somente o Estado é beneficiado, e a vítima 
passa a ser apenas uma parte prejudicada da lide, sem nenhuma compensação pelos 
danos sofridos. 

O instituto pretendido é justamente a possibilidade de priorizar a vítima nas 
lides criminais de menor potencial ofensivo, fazendo com que, após todo o transtorno 
sofrido, ela não apenas veja o autor sendo punido, e sim, a vítima poder ter seu 
prejuízo compensado, sendo esta uma forma alternativa na solução dos conflitos. 

 
3.2 Tempo entre a consumação delitiva e seu julgamento 

 
Hoje em dia, têm-se no Judiciário reiterados casos em que os delitos 

prescrevem antes de ter seu julgamento, conforme exemplos já citados, ocasião em 
que não ocorrem nem a punição e nem o ressarcimento da vítima pelo prejuízo sofrido. 

Em suma, de acordo com a Lei Adjetiva Penal, a partir do momento em que 
tomar conhecimento da infração penal, a autoridade policial deve dirigir-se ao local do 
crime e tomar as providências cabíveis. Logo após, deverá terminar o inquérito, 
dependendo do caso, em até 30 dias. O Ministério Público deverá denunciar o autor 
da prática delitiva em até 15 dias (BRASIL, 1941). Pelo exposto, a ação penal iniciaria 
no máximo em 45 dias. Entrementes, na prática o que ocorre é muito diferente. 
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Se o Poder Judiciário conseguisse atender a demanda penal, nenhum crime 
estaria acobertado pelos prazos prescricionais estipulados no artigo 109 do Código 
Penal, quais sejam: 

 
Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo 
o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena 
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, 
se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo 
da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o 
máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito 
anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V 
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, 
não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 
(um) ano (BRASIL, 1940).  

Os crimes analisados no presente trabalho são aqueles em que a lei comina 
pena máxima não superior a dois anos, prescrevendo em quatro anos. Certo é que, 
além do prazo prescricional, poder-se-ia dizer que o Judiciário tem a “vantagem” dos 
marcos interruptivos da prescrição, que estão elencados no artigo 117 da Legislação 
Penal, conforme abaixo transcritos: 

 
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da 
denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da 
pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios 
recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela 
reincidência (BRASIL, 1940).  

Porém, mesmo com 4 (quatro) anos para poder julgar uma infração, após o 
marco interruptivo do recebimento da denúncia, ocorrem casos de prescrição. Desta 
monta, pode-se concluir que a legislação trata de forma simbólica, ou melhor, presa 
pela famosa frase de que o Direito é a “ciência do dever ser”, para não deixar que 
vulgarmente seja conhecida como a “ciência da utopia”. 

No ponto explorado por este trabalho, tais delitos de pequeno potencial 
ofensivo não necessitariam de tanto tempo assim para serem investigados pela 
autoridade policial e nem pelo promotor de justiça, além disso, um delito a menos para 
preocupar o Judiciário. O juiz não precisaria dedicar parte de seu tempo para 
investigar mais um delito, visto que este seria tratado ainda na fase inquisitiva, 
diminuindo a litigiosidade que paira no ordenamento jurídico brasileiro. 

A litigiosidade está presente em grande demanda na esfera cível no País, no 
qual a população cada dia aprende mais sobre os direitos que tem, principalmente 
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nas relações abarcadas pelo Juizado Especial Cível, em que não há necessidade de 
prestação advocatícia, nem custas, ocasião em que a facilidade do acesso muitas 
vezes induz o indivíduo a tentar satisfazer uma possível tutela. 

No Juizado Especial Criminal, a situação pode ser considerada semelhante, 
visto que muitos infratores sabem dos direitos que têm, e por saberem que delitos de 
menor potencial ofensivo possuem muitas “vantagens”, passam a ser profissionais 
dos delitos pequenos. 

Analisando a litigiosidade presente no País, percebe-se o quanto o Brasil 
encontra-se em débito com a justiça, não conseguindo cumprir prazos, e deste 
problema, resultam diversos outros, como, por exemplo, a falta da tutela satisfativa. 
Este assunto é tratado pelo Dr. Rogério Cangussu, como o fenômeno da litigiosidade 
social, em que a falta da solução de um conflito pode ser considerada uma violência, 
trazendo um questionamento de Marilena Chauí sobre o mito da não violência do povo 
brasileiro. A autora demonstra a construção de um mito sobre a população brasileira, 
em que o brasileiro é pacífico, cordial e avesso aos conflitos, e que tal mito pode 
influenciar em posições ideológicas (CACHICHI, 2015, p. 17). 

Prosseguindo:  
 

Aqueles que defendem a não violência do povo brasileiro, usualmente, 
reduzem a violência aos crimes contra o patrimônio. Daí a afirmação, tão 
comum, de que o brasileiro não é violento e que aqueles que são violentos 
não fazem parte da “nossa nação” (CACHICHI, 2015, p18).  

No decorrer do texto, explora que a violência não pode ser reduzida a crimes 
patrimoniais, visto que negaria as diversas formas de violências existentes, a exemplo 
da violência direcionada ao Judiciário brasileiro, conforme transcrito: 

 
Essa explosão de litígios, sempre existentes na sociedade brasileira, em 
direção ao Poder Judiciário expôs ainda mais sua ausência. Problemas como 
lentidão, falta de juízes e de funcionários são embates que a administração 
do Poder Judiciário precisa enfrentar (CACHICHI, 2015, p. 18).  

Desta monta, conclui-se que, embora perfeitamente tratado em lei, na prática 
tal situação é tratada de forma distinta, e os delitos que, em tese, teriam de ser 
julgados em até quatro anos, muitas vezes prescrevem sem solução, seja devido à 
falta de juízes para julgá-los, seja devido à dificuldade em tratar da situação após a 
fase inquisitiva. 
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Utilizar a fase inquisitiva é mera referência, pois, em que pese o recebimento 
da denúncia ser marco interruptivo da prescrição, ocorrem casos em que os delitos 
prescrevem antes do oferecimento da denúncia, visto que após a soltura de um 
indivíduo preso em flagrante, em alguns casos ele nunca mais é encontrado. 

Se utilizar-se como referência o menor de 21 anos, a situação torna-se ainda 
mais grave, tendo em visto o prazo prescricional ser reduzido pela metade. É o que 
expõe o artigo 115 do Código Penal, “são reduzidos de metade os prazos de 
prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, 
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos” (BRASIL, 1940). 

No caso de menor de idade, os delitos de menor potencial ofensivo prescrevem 
em dois anos, e a legislação brasileira não impõe nenhuma preferência no julgamento 
deles. E deveria, visto que assim como os idosos têm preferência na ordem dos 
processos, tais “menores” também deveriam ter, principalmente por ter um privilégio 
na prescrição. 

Esta fábrica de praticantes de delitos de menor potencial ofensivo deve acabar, 
e o delegado de polícia resolutivo pode contribuir com isso, visto que, a partir do 
momento em que é a primeira autoridade a tratar com o agente delitivo, pode 
solucionar o caso antes da necessidade de recorrer ao Judiciário. 

 
3.3 Direito e garantia fundamental à justiça 

 
O postulado constitucional referente ao “acesso à justiça” deve ser interpretado 

de forma ampla. Narra o artigo 5°, inciso XXXV, da Carta Magna que “a Lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  Kazuo 
Watanabe, ao tratar do tema, relata que:  

 
 

A problemática do acesso à justiça não pode ser estudada nos acanhados 
limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de 
possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição, e sim viabilizar o acesso 
à ordem jurídica justa (K. Watanabe, p.128, apud LENZA, 2013, p. 1075).  

O autor relata com fiéis palavras que, na verdade, o artigo 5°, inciso XXXV, da 
Constituição Federal, não se trata apenas de ter acesso a justiça como instituição, e 
sim ter o problema resolvido, caso em que terá alcançado a justiça. Já existe a 
vedação ao caráter de perpetuidade do processo de um indivíduo, porém, também 
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deve existir outras formas de solucionar um caso, sem que a vítima saia duplamente 
ofendida, com seu bem jurídico ofendido, e a ofensa da falta de solução, enquanto o 
suposto infrator sai duplamente beneficiado, seja com o proveito do crime, seja com a 
falta de sanção, ocasião em que, se isso for afastado, será alcançada a verdadeira 
justiça. 

A questão não envolve punição em si, mas uma forma de reparação com um 
caráter de sanção ao indivíduo que comete um delito de menor potencial ofensivo. 
Não se trata de evitar a todo custo uma sanção penal, como abolição penal, chamado 
de direito penal mínimo, mas evitar o extremo oposto, chamado de direito penal 
máximo, desenvolvendo um direito penal proporcional (GONÇALVES apud LENZA, 
2013, p. 1087). 

Para que tal direito seja efetivado, é necessário afirmar que “a democratização 
da administração da justiça é dimensão fundamental da democratização da vida 
social, econômica e política” (SANTOS, 1999, p. 154, apud CACHICHI, 2015, p. 19). 
Em outras palavras, deve prevalecer a democracia deliberativa das partes, em que a 
vítima primária da infração possa, caso queira, solucionar seu litígio diretamente com 
seu agressor. 

 
3.4 Rito Sumaríssimo 

 
O rito seguido pela Lei dos Juizados é o sumaríssimo, conforme preceito do 

Código de Processo Penal, em seu artigo 394, §1°, inciso III, com a seguinte redação: 
“O procedimento será comum ou especial. §1° o procedimento comum será ordinário, 
sumário ou sumaríssimo: III- sumaríssimo, para as infrações penais de menor 
potencial ofensivo, na forma da lei” (BRASIL, 1941). 

Em que pese a lei dos juizados ser regida pelo rito sumaríssimo, o fato é que 
mesmo assim crimes ainda prescrevem, sem que ocorra o trânsito em julgado, ou a 
composição nos termos do artigo 74, ou seja, sem que o infrator sofra a devida pena 
e a vítima seja ressarcida. 

O procedimento sumaríssimo é tratado do artigo 77 ao 83 da Lei dos Juizados, 
e era para ser algo célere, que respeitasse os princípios estipulados na Lei, 
principalmente a simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

No caso de ação penal de iniciativa pública, se não houver aplicação de pena, 
seja pelo não cabimento da transação penal, seja pela ausência do autor do fato, o 
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Ministério Público oferecerá denúncia de imediato. No caso de ação penal privada, 
poderá ser oferecida a queixa, de forma oral (BRASIL, 1995). Em que pese o 
procedimento em Lei aparentar ser simples, não é. 

O problema começa nos prazos que são violados, visto que há muito mais 
delitos ocorrendo do que promotores para promover a ação e juízes para julgá-las. 
Em comarcas menores, em que há apenas um promotor e um juiz, os casos ficam 
ainda piores. 

Atualmente, os Juizados, assim como as Varas Comuns, estão com uma 
sobrecarga de processos, e deter de mais uma autoridade para solucionar conflitos, 
ajudará a diminuir esse problema, visto que a autoridade policial poderá agir como 
mediadora de conflitos. Ademais, a probabilidade de solucionar o conflito logo na 
primeira oportunidade é maior do que esperar todo o trâmite processual. “O cidadão 
diante de uma lesão a seus direitos, busca primeiro a delegacia de polícia para 
resguardar e ver resguardado” (ROSA, 2017, p. 02) 
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4 A POSSIBILIDADE DA COMPOSIÇÃO PELA AUTORIDADE 
POLICIAL   

A autoridade policial já realiza a composição no NECRIM. Entrementes, o 
objetivo aqui é maior, expandir a possibilidade da composição a todos os delegados 
de polícia, sendo mais uma forma alternativa de solução de conflitos. 

 
4.1 Núcleo Especial Criminal (NECRIM) 

 
O Núcleo Especial Criminal (NECRIM) é um instituto que visa solucionar os 

conflitos da população de maneira mais rápida; é semelhante ao tema abordado no 
presente trabalho. O primeiro NECRIM foi criado na cidade de Bauru, por intermédio 
da portaria DEINTER 4, número 6, em 15 de dezembro de 2009. O objetivo é 
justamente a celeridade processual, evitando assim a demanda pela esfera judicial, a 
qual tem uma quantidade muito grande de processos (ANGERAMI, 2014, p. 1). 

A conciliação no NECRIM só é possível em crimes de ação penal pública 
condicionada à representação ou ação penal privada, hipóteses em que as partes, 
com seus respectivos advogados, decidem ou não pela representação, ou pela 
queixa, pois se optarem pelo não prosseguimento do Termo Circunstanciado em juízo, 
será lavrado um Termo de Composição Preliminar, o qual será posteriormente 
encaminhado para homologação do Judiciário. Neste caso, ocorre a renúncia do 
direito de representação e queixa (ANGERAMI, 2014, p. 1). Aos delegados de polícia 
designados para atuarem nos NECRIMs compete: 

 
Promover, sempre na presença de um representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), conciliações preliminares entre as partes 
envolvidas nos delitos de menor potencial ofensivo, que dependam de queixa 
ou representação, formalizando o correspondente Termo de Conciliação 
Preliminar, que será remetido, juntamente com o respectivo termo 
circunstanciado e demais peças de Polícia Judiciária e do Poder Judiciário, 
visando o cumprimento dos princípios da celeridade e economia processual 
consignados na Lei 9.099/95 (ANGERAMI, 2014, p. 1).  

Tal atribuição está fundamentada no interesse público, na tentativa de uma 
solução rápida nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Se o ato restar 
frutífero, será lavrado pela autoridade policial um Termo de Composição Preliminar e 
encaminhado ao Judiciário, junto com todas as demais peças existentes, sempre na 
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presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Se as 
partes não chegarem a um acordo, o processo segue.  

O NECRIM é uma forma de solução extrajudicial de solução de conflitos, que 
ajuda a população a obter respostas mais rápidas para suas lides criminais, 
desafogando o Judiciário. 

Em que pese o NECRIM seja muito bom, com resultados satisfatórios, o 
problema é que apenas algumas cidades contam com ele, uma vez que sua criação 
demanda uma série de fatores. Diferente será se, por meio de lege ferenda (lei a ser 
elaborada/criada), todos os delegados de polícia detiverem autonomia de compor as 
lides de menor potencial ofensivo, visto que é a solução ideal e mais adequada a 
tornar efetivos os objetivos do NECRIM, desburocratizando o instituto. 

 
4.2 Delegado de Polícia Resolutivo 

 
Conforme Rogério Cangussu Cachichi, “o modelo de judiciário do início do 

século XX, no qual o juiz apenas julgava e cumpria independentemente do conflito ’os 
rigores’ da lei, precisa ser revisto” 

 
O Judiciário, também objeto de pesquisa da Sociologia Jurídica em todo o 
mundo, cria formas alternativas de julgamento e de administração de suas 
políticas: Elas visam criar, em paralelo à administração da justiça 
convencional, novos mecanismos de resolução de litígios cujos traços 
constitutivos têm grandes semelhanças com os originalmente estudados pela 
antropologia e pela sociologia do direito, ou seja, instituições leves, relativa 
ou totalmente desprofissionalizadas. Muitas vezes gratuitas, tais novas 
formas têm a intenção de forma rápida e eficiente prevenir e resolver conflitos 
(CACHICHI, 2015, p. 19).  

Tal citação relata de forma clara e precisa o quanto o assunto é tratado 
atualmente, e o quão se faz necessário desenvolver novas formas de solução de 
litígio, sem que todos os problemas necessitem da prestação jurisdicionais para 
solução. O Delegado de Polícia Paulo Henrique da Silva Carvalho, ao tratar sobre o 
inquérito policial, traz uma frase marcante sobre o cargo, relatando que nesta fase 
inquisitiva a autoridade policial funciona como um “juiz de fato”, e prossegue narrando 
toda a responsabilidade do delegado de polícia na fase inquisitiva: 

 
Nessa fase, a Autoridade Policial figura como um “juiz de fato”, servindo como 
um filtro, que tem por objetivo especial depurar os eventuais vícios ou 
irregularidades de uma ocorrência apresentada no calor dos acontecimentos. 
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Analisada a tipificação, o próximo passo é verificar a pena abstratamente 
cominada àquele delito. Se tratar de uma infração de pequeno potencial 
ofensivo, ou seja, aquela em que a pena máxima não seja superior a dois 
anos, elabora-se, como regra geral, o termo circunstanciado. Nos demais 
casos, convicta do estado flagrancial, a Autoridade Policial terá que analisar 
se o delito é de iniciativa pública incondicionada, condicionada à 
representação ou privada. Nos dois últimos casos, só haverá lavratura do 
auto de prisão se essa for a vontade da vítima ou de seu representante legal, 
já que tanto a representação como o requerimento que devem ser 
apresentados pelo ofendido figuram como condição de procedibilidade. 
Constatada a pena em abstrato, a natureza do delito, o Delegado de Polícia 
deverá verificar se a infração penal é ou não passível de fiança nessa fase 
pré-processual (CARVALHO, 2006, p. 20).  

Percebe-se pelo exposto a responsabilidade da autoridade policial ao tratar dos 
delitos, e tal responsabilidade, em que pese aumentada, é digna de um cargo tão 
importante da ciência penal. Ademais, ao tratar do delito na esfera inquisitiva, e unir 
as partes para composição, será possível fazer uma análise de como tudo ocorreu, 
junto com ambas as partes, ocasião em que uma composição justa será celebrada. 

Conforme estabelecido na Lei nº 12.830/13, que dispõe sobre a investigação 
criminal conduzida pelo delegado de polícia, em seu artigo 2°, o delegado de polícia 
desenvolve funções de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado, como a 
apuração de infrações penais e as outras funções de polícia judiciária, ou seja, o cargo 
de delegado de polícia, além de natureza policial, possui natureza jurídica, podendo 
ser classificado como de natureza híbrida. Sendo assim, diante da investigação 
policial, tem-se um profissional versado em ciências jurídicas (SILVA, 2016). 

A natureza jurídica do cargo do delegado de polícia foi por muitos criticada 
quando da edição da supracitada Lei, visto que algumas autoridades discordavam 
alegando que o cargo desempenha apenas funções materiais de segurança pública, 
conforme o artigo 144 da Constituição Federal preceitua. Entrementes, tais 
argumentos carecem de razão, pois, além do cargo ser digno de bacharéis em Direito, 
diversas atribuições decorrem da Lei Adjetiva Penal, aplicando de forma concreta as 
normas jurídicas, como o instituto do indiciamento, da representação em medidas 
cautelares e a elaboração do relatório (CAVALCANTE, 2013, p. 2).  

O profissional, a todo instante, deve ter domínio das diversas matérias que 
utiliza para o efetivo desempenho de suas funções, tal como em direito penal para 
tipificar uma conduta, processo penal para conhecer as provas passíveis de 
materialização em tal caso, constitucional para conhecer os direitos e garantias do 
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investigado, administrativo etc. Sendo assim, o legislador acertou ao atribuir tal 
natureza ao cargo em questão (SILVA, 2016). 

Em que pese o promotor de justiça possa dispensar o Inquérito Policial, não é 
comum tal atitude, porquanto a maioria dos casos chega primeiramente ao 
conhecimento da autoridade policial, e nos casos em que o promotor tem 
conhecimento primeiro, ele requisita a instauração de Inquérito ao delegado. 

No artigo 73 da Lei dos Juizados Especiais, extrai-se que a função de mediar e 
conciliar não é tarefa apenas do Juiz. 

 
Art. 73 – A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua 
orientação. Parágrafo único: Os conciliadores são auxiliares da justiça, 
recrutados, na forma da lei local, preferencialmente entre bacharéis em 
Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça 
Criminal (BRASIL, 1995).  

Neste caso, os conciliadores funcionam como uma extensão da atividade 
jurisdicional, atuando nas ações penais privadas e nas ações penais públicas 
condicionadas à representação. Ainda podem atuar nas ações penais públicas 
incondicionadas quando o promotor de justiça e o juiz entenderem convenientes para 
a situação.  

Nos requisitos estipulados na Lei dos Juizados para ser conciliador, percebe-
se que não é preciso ter formação jurídica para atuar, visto que o artigo 7° da Lei 
estipula que os conciliadores serão recrutados “preferentemente” entre bacharéis de 
direito. Ainda, em seu artigo 60, a Lei mais uma vez demonstra que é permitida a 
conciliação de delitos por pessoas que não integram o quadro do Poder Judiciário. 

Se até mesmo um indivíduo sem formação acadêmica pode conciliar uma lide 
criminal, não existe razão para crer que a autoridade policial não seja capaz para 
tanto. A figura do delegado de polícia, atuando na fase extrajudicial sem a 
necessidade de encaminhar as partes para audiências, deve poder atuar como 
conciliador ou mediador na esfera policial. 

Ocorre, em muitas cidades do interior, que o delegado de polícia é a única 
autoridade presente na cidade, como nas comarcas em que o Poder Judiciário atua 
em cidade diversa. Carolina Angerami trata desse assunto em seu artigo, citando 
Barone: 

 
O Delegado de Polícia é a única autoridade em algumas cidades do interior 
e é muito respeitado pela população. Por isso, passa confiança e segurança 
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para as partes que buscam a solução de seus conflitos. A figura do delegado 
conciliador evita que crimes de menor potencial ofensivo se transformem em 
delitos muito mais graves, pela sensação de injustiça causada pela demora 
na prestação jurisdicional (BARONE, p.187 apud ANGERAMI, 2017).  

Atribuir tal autonomia à autoridade policial só traria benefícios à população, 
reduzindo a grande massa de processos que atualmente o Judiciário enfrenta. Ainda, 
prestigiaria a autonomia do ser como cidadão, ou seja, a legitimidade democrática das 
partes. Fazendo um breve paralelo, por exemplo, em relação ao direito ao voto, 
constitucionalmente previsto. O cidadão possui tal atribuição, de decidir quem vai 
governar o país, ou seja, o cidadão está apto a votar em quem decidirá o futuro do 
seu Estado. Se o cidadão possui tal capacidade, presume-se que também possa 
decidir o que vai acontecer com sua vida. 

Sobre o aspecto psicológico, não há dúvidas que faria bem para a sociedade, 
visto que, a partir do momento em que o cidadão fica sabendo da ocorrência de um 
crime, e logo após, toma conhecimento de que tudo foi resolvido (vítima indenizada, 
o ofensor “punido” de alguma forma e, ainda, de forma célere), pairaria um maior 
sentimento de segurança para a população. Ainda no que tange às partes, é como se 
reconhecesse sua autonomia de deliberação, elevando a cidadania. 

A autoridade policial realiza atos de Polícia Judiciária, e também deve manter 
a ordem social e a tranquilidade coletiva. Não há como enxergar óbices para atribuir 
tal função ao cargo. Vale ressaltar, tal capacidade de conciliar do delegado de polícia 
será sempre exercida na presença de um representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), uma vez que, em alguns casos, pode haver uma divergência de 
instrução entre as partes, caso em que, tanto o delegado como o representante da 
OAB auxiliarão para que o acordo seja justo. 

A sociedade muda com o tempo, e as instituições brasileiras também 
acompanham essa mudança, sempre no intuito de tentar melhorar as prestações 
perante a sociedade. Porém, diversas vezes — quiçá pelo medo de inovar — ficam à 
míngua de soluções para casos que a solução era possível. Devido ao grande 
conteúdo dos paradigmas constitucionalmente postulados, não resta crível deixar a 
Carta Magna como utopia, e sim, buscar cada vez mais a efetividade dos princípios 
implícitos e explícitos por ela trazidos. 

O que se postula no presente trabalho é justamente a diminuição da 
morosidade no Judiciário e, consequentemente, a eficácia da celeridade processual, 
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com a ideia do delegado de polícia resolutivo, ou seja, estender às instituições policiais 
a ideia resolutiva, ao invés de demandista. 

Frisa-se ressaltar que a palavra “demandista” aqui empregada não se refere à 
atuação no Judiciário pela autoridade, e sim na falta de práticas conciliatórias a fim de 
evitar um processo criminal. A conciliação e a mediação garantem tornar as lides 
penais mais céleres e democráticas. Nas palavras de Douglas Chegury: 

 
A experiência bem o demonstra que a conciliação dos envolvidos através da 
mediação significa a construção de soluções mais democráticas e 
pacificadoras, o que dificilmente seria obtido em uma judicialização precoce 
que resultará sempre na insatisfação de ao menos um dos jurisdicionados, 
quando não de todos, não contribuindo de forma alguma para a concretização 
de um dos escopos da atuação estatal, qual seja a pacificação da sociedade 
(2010, p. 3).  

Ademais, as estatísticas demonstram que a justiça alternativa imposta pelo 
NECRIM é benéfica, visto que solucionam 90% dos casos encaminhados, ou seja, de 
cada 10 casos que iriam parar no Judiciário, apenas 1 realmente necessita de 
prestação judicial. Isso evita que o Judiciário trave com delitos de pequeno potencial 
ofensivo, utilizando seu tempo para julgar casos mais graves. O NECRIM é uma forma 
de solução eficaz de conflitos, devendo prosperar em todas as comarcas do País, na 
figura do delegado de polícia, conforme preceituado no Projeto de Lei nº 1.018/2011 
(BRASILIO, 2014, p. 06). 

No Judiciário, o órgão judicial define o destino daquele que é demandado, e 
que, na maioria dos casos, carece de uma defesa técnica competente. Em processos 
nos quais a advocacia dativa está presente, infelizmente há a presença de advogados 
que atuam na área consumerista defendendo réus em processo criminal, os quais, 
data vênia, podem exercer uma defesa ineficaz.  

Alguns advogados possuem peças prontas apenas no intuito de aparecer no 
processo, como é o caso da resposta à acusação, que diversos advogados têm 
sempre a mesma argumentação, qual seja, “Meritíssimo juiz, os fatos não se deram 
como narrados na denúncia, razão pela qual não merece ser recebida”. 

Ademais, um Estado Democrático de Direito que, na teoria, defende a tese de 
que a prisão é a última medida a ser tomada, não poderia estar com todos os presídios 
lotados, com uma população carcerária imensurável como é hoje, rebeliões, crise no 
sistema prisional, violação dos direitos humanos, sob condições degradantes. O 
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tratamento cruel e degradante vedado pela Constituição da República está presente 
na maioria dos presídios, sendo fato notório. 

Infelizmente, a iniciativa legislativa que trazia mudanças à Lei nº 9.099/95, 
atribuindo ao delegado de polícia tal função, qual seja, a ideia do delegado de polícia 
resolutivo, fora barrada em seu nascedouro (CHEGURY, 2010). O texto dispunha em 
seu artigo 69 que:  

 
A autoridade policial, após tomar conhecimento da ocorrência, lavrará termo 
circunstanciado sobre os fatos e tentará a composição do conflito decorrente 
dos crimes de menor potencial ofensivo (BRASIL, 2009).  

Porém, devido a esse insucesso legislativo, a função social da polícia fora 
deixada de lado. O delegado de polícia resolutivo assumirá essa função social 
novamente, trazendo a busca pelo fortalecimento da democracia brasileira, visto que 
uma polícia desestruturada e envolvida em conflitos com outras instituições por 
atribuições, não interessa ao cidadão, o qual é destinatário dos serviços públicos, mas 
tão somente àqueles que se aproveitam das falhas presentes nos órgãos públicos 
(CHEGURY, 2010), sendo os impunes beneficiados, enquanto as vítimas são 
duplamente punidas, vez pelo delito sofrido, vez pela falta de ressarcimento do 
prejuízo sofrido. 

 
4.3 Projeto de Lei nº 1.028/2011 

 
Atualmente, encontra-se em trâmite o Projeto de Lei nº 1.028/2011 (anexo), de 

autoria do deputado João Campos, que pretende alterar alguns artigos da Lei dos 
Juizados Especiais, trazendo a figura do delegado de polícia como mediador dos 
conflitos tratados pela Lei nº 9.099/95. O Projeto de Lei altera os artigos 60, 69, 73 e 
74 da Lei dos Juizados, nos seguintes termos: 

 
Art. 60 (…) §1º Cabe ao delegado de polícia, com atribuição para lavrar termo 
circunstanciado, a tentativa de composição preliminar dos danos civis 
oriundos do conflito decorrente dos crimes de menor potencial ofensivo. 
 
Art. 69 O policial que tomar conhecimento de infração penal de menor 
potencial ofensivo encaminhará as partes envolvidas e testemunhas ao 
delegado de polícia, que tentará a composição preliminar dos danos civis 
provenientes do conflito desta infração. §1º - Na hipótese de restar infrutífera 
a tentativa de composição preliminar, o delegado de polícia encaminhará ao 
Juizado o termo circunstanciado elaborado, com o autor do fato e a vítima, 
providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. 
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Conforme se vislumbra pelo Projeto de Lei em questão, a figura do delegado 
de polícia resolutivo estará presente resolvendo os conflitos objeto de tutela da Lei 
dos Juizados, como “primeiro juiz da causa”, ocasião em que, se a composição restar 
infrutífera, as partes e os autos serão encaminhados aos juizados. Ademais, o 
Ministério Público se manifestará e o juiz homologará o acordo, respeitando assim a 
separação dos três poderes. 

 
Art. 73 §1º A composição preliminar dos danos civis decorrentes do conflito 
realizada pelo delegado de polícia será homologada pelo juiz competente 
para julgar o delito, ouvido o Ministério Público. 
 
Art. 74 A composição dos danos civis, realizada pelos delegados de polícia e 
outros conciliadores, será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz 
mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo 
civil competente.  

Este Projeto de Lei estava “parado” na Câmara, e atualmente voltou a ser 
votado. O último parecer foi em outubro de 2016, de autoria do relator José Mentor, o 
qual dissertou sobre os benefícios do Projeto de Lei, em todos os seus termos, 
conforme transcrito: 

 
No que diz respeito ao mérito da iniciativa legislativa em análise, cabe 
assinalar que a proposição é oportuna e conveniente, tendo em vista sua 
relevância social. A atividade de Polícia Judiciária Comunitária, a ser exercida 
mediante conciliações preliminares realizadas pelo delegado de polícia entre 
as partes envolvidas na ocorrência de delitos de menor potencial ofensivo, 
representa uma importante contribuição jurídico-social, tendo em vista que 
pretende dar concretude aos Princípios da Celeridade e Economia 
Processual que nortearam a elaboração da Lei 9.099/95. Segundo o autor, 
em suas justificações, essa atuação comunitária certamente possibilitará a 
redução do crescente volume de processos nos Juizados Especiais Criminais 
(JECRIM), causando reflexos diretamente sobre a tempestividade da 
prestação jurisdicional (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016).  

E terminou seu voto da seguinte maneira:  
 

Pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.028, de 2011, nos termos do 
Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, com as Subemendas em anexo (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
2016).  

Em que pese o Projeto de Lei tenha voltado ao relator para reexame, o fato é 
que se for aprovado será mais um marco legislativo no Brasil, no intuito de dar mais 
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eficácia à prestação estatal à sociedade. 
 
4.4 Benefícios do instituto 

 
O instituto em análise traz benefícios como a celeridade na tramitação dos 

processos que não são de menor potencial ofensivo, visto que, com a solução destes 
delitos na esfera pré-processual, o Judiciário terá apenas que homologar o acordo, 
ocasião em que a morosidade diminuirá. 

Ademais, beneficia ambas as partes do conflito e prestigia o postulado 
constitucional da presunção de inocência, não o ferindo como é na atualidade, visto 
que não haverá processo. Ainda, o infrator reconhecerá seu erro e a vítima terá seu 
sentimento de justiça alcançado, prestigiando a política deliberativa. 

 
4.4.1 Presunção de inocência 

 
Conforme estipulado no artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, 

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória”. Porém, na sociedade brasileira, o postulado constitucional da inocência 
é mera utopia, visto que o indivíduo já é considerado culpado pela sociedade antes 
do trânsito em julgado. 

Em que pese à doutrina faça alusão à regra de julgamento e de tratamento ao 
mencionar o princípio em questão (MENDONÇA, 2011, p. 34), não se pode esquecer 
da vida pessoal do infrator que pode ser devastada ao sofrer um processo-crime, 
mesmo após uma sentença absolutória. Tal circunstância decorre da sociedade 
julgadora, acusatória que, infelizmente, está presente na contemporaneidade. O 
Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o assunto: 

 
Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime 
hediondo, e até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, 
não se revela possível - por efeito de insuperável vedação constitucional (CF, 
art. 5º, LVII) - presumir-lhe a culpabilidade. Ninguém pode ser tratado como 
culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha 
sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória 
transitada em julgado. O princípio constitucional da presunção de inocência, 
em nosso sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes 
consequências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir 
e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou 
ao réu, como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, por 
sentença do Poder Judiciário. Precedentes (HC 93.883/SP, REL. MIN. 
CELSO DE MELLO 09/07/2013). 
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É passível de compreensão que o princípio da presunção de inocência, tal 

como todos os outros princípios decorrentes da Constituição Federal, não é absoluto. 
Entretanto, o fato de não ser absoluto não quer dizer que possa ser infringido 
demasiadamente como ocorre na atualidade. 

Nos dizeres de Mendonça, “o acusado é inocente durante o desenvolvimento 
do processo e seu estado somente se altera com a sentença fina que o declare 
culpado” (2011, p. 34). Lenza, citando Bechara e Campos, ao tratar do princípio da 
inocência, expõe que: 

 
Melhor denominação seria princípio da não culpabilidade. Isso porque a 
Constituição Federal não presume a inocência, mas declara que ninguém 
será considerado culpado antes da sentença condenatória transitada em 
julgado (BECHARA; CAMPOS apud LENZA, 2013, p.1093).  

A presunção de inocência é violada a partir do momento em que os processos, 
em sua maioria, são públicos, ocasião em que qualquer um pode ler e ficar sabendo 
das acusações de que se trata. O problema é que uma notícia-crime espalhada pode 
trazer diversos prejuízos ao investigado, antes mesmo de ser considerado culpado. 

Além disso, o direito penal é a ultima ratio no ordenamento jurídico, ocasião em 
que sua intervenção deve ser mínima, quando todas as outras disciplinas do direito 
não forem capazes de solucionar o caso. Fernando Capez, ao tratar do caso, expõe 
que “somente haverá Direito Penal naqueles raros episódios típicos em que a lei 
descreve um fato como crime”, e prossegue: 

 
Por outro lado, esta seleção, a despeito de excepcional, é feita sem nenhum 
método científico, atendendo apenas aos reclamos momentâneos da opinião 
pública, da mídia e das necessidades impostas pela classe dominante, 
conforme bem ressaltou Juarez Tavares, em ácida crítica ao sistema 
legiferante: “Analisando atentamente o processo de elaboração das normas 
incriminadoras, a partir primeiramente do dado histórico e depois do objetivo 
jurídico por elas perseguido, bem como o próprio enunciado típico das ações 
proibidas ou mandadas, chega-se à conclusão inicial, embora trágica, de que 
efetivamente, na maioria das vezes, não há critérios para essa elaboração” 
(2006, p. 17).  

Desta monta, não obstante tal alusão ao direito penal promocional, percebe-se 
que a inflação legislativa é prejudicial, tratando tudo como crime, e impondo ao 
investigado o dever de se defender, visto que se o órgão acusatório tiver qualquer 
indício que ligue o investigado a um delito, ele será condenado se não se defender. 
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O Judiciário, no entanto, deve se resguardar para apurar as infrações que 
demandam maior complexidade, e não os delitos que são passíveis de solução em 
momento anterior, como pode ocorrer na composição celebrada pelo delegado de 
polícia na esfera pré-processual. 

Se o litígio for objeto de composição antes que se torne público, a legitimidade 
democrática das partes será prestigiada, a presunção de inocência será conservada, 
e ambos terão sua tutela satisfativa, ocasião em que não haverá publicidade, sendo o 
processo resolvido apenas entre aqueles que fazem parte dele. 

 
4.4.2 Reconhecer o erro 

 
O ofensor reconheceria sua culpa, contribuindo para ressarcir a vítima do 

prejuízo sofrido, seja físico ou psicológico, e evitando todo o desgaste 
processual/judicial de uma demanda penal. Além disso, o fato de reconhecer o erro, 
e já “pagar” por ele, geraria um sentimento de satisfação pessoal para o infrator, 
ocasião em que não voltará a delinquir novamente. Ademais, reconhecer o erro não 
diminui ninguém, e sim engradece a pessoa, demonstrando sabedoria, dignidade, 
ocasião em que pessoas melhores podem nascer após a resolução consensual do 
conflito. 

Muitas pessoas cometem crimes de pequeno potencial ofensivo em momento 
de desespero, de inconsciência, e dariam tudo para voltar no tempo. A composição 
na fase preliminar da persecução penal é justamente uma oportunidade semelhante 
que é dada a essa pessoa, a oportunidade de reparar o prejuízo que gerou, 
reconhecer seu erro, e sair com um sentimento melhor. Ao invés de enfrentar todo o 
desgaste processual penal, a parte sofrerá uma pena mais branda, com alguns 
benefícios, ocasião em que a função ressocializadora da pena será efetivada. 

 
4.4.3 Realçar o sentimento de justiça da vítima 

 
O instituto em apreço elevaria o sentimento de “justiça sendo realizada” para a 

vítima, visto que, não apenas viria o infrator sendo punido pela atitude errônea, como 
seria ressarcida de alguma forma pelo prejuízo sofrido. A reparação do dano hoje em 
dia é deixada de lado, dado que o sistema de política criminal atual demonstra uma 
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insaciável sede em punir o criminoso, pouco importando o tamanho das 
consequências que essa punição trará. 

O problema reside no fato de que a vítima é esquecida nesse contexto, sendo 
que deveria ser levada em consideração na mesma medida que o agente delitivo é. 
O Estado deve preocupar-se em compensar a vítima na mesma medida em que se 
preocupa em punir o autor do delito. 

Certo é que existe a possibilidade de a vítima buscar a reparação pelo delito na 
esfera civil, após a sentença transitada em julgado, conforme bem expõe Vladimir 
Brega Filho ao tratar do assunto: 

 
Proclamada a República, a matéria passa a ser tratada no Código Penal de 
1890 (art. 69, b, 70 e 31). Fica afirmada a independência das ações civil e 
penal, regulando o Código Civil a matéria referente à indenização do dano. O 
Código segue a lei 261, de 1841, que em seu artigo 68, revogou o artigo 31 
do Código Criminal do Império e estabeleceu a independência da ação civil e 
penal, mas deu força de coisa julgada civil à sentença penal, estabelecendo 
que a decisão sobre a existência do fato e sobre a autoria não pode mais ser 
discutida no cível. Esse sistema foi mantido no Código Penal de 1940 e até 
hoje a sentença penal é título executivo na esfera cível (art. 91, I) (2003, p. 
2).  

Entrementes, tal possibilidade hoje postulada pelo código penal é muito lenta 
e, muitas vezes, ineficaz, visto que muitas vítimas nem sabem do direito que elas têm. 
Na maioria dos casos, a vítima não tem assistência de um advogado, tão somente o 
infrator, caso em que apenas o polo ativo da demanda penal possui conhecimentos 
técnicos a respeito de seus direitos. 

Partindo de uma análise técnica do Código Penal, percebe-se que a vítima foi 
esquecida, preocupando-se o Estado minimamente com o polo passivo da demanda, 
ou seja, a reparação é mínima, a imposição de pena é máxima, ou seja, pouco importa 
o dano sofrido pela vítima, o Estado preocupa-se mais em punir do que ressarcir. 
Diga-se contraditório, visto que o ordenamento pátrio postula pela não aplicação do 
direito penal máximo. Em relação ao esquecimento da vítima: 

 
A pessoa e o infortúnio da vítima estão na lembrança do povo enquanto dura 
a sensação do processo. Há por vezes, dirigida em prol do ofendido uma 
onda de caridade, que se mescla com a revolta contra o criminoso. O 
processo passa, a condenação subsiste por vários anos. O criminoso é quase 
sempre lembrado. A vítima cai no esquecimento; quando muito, um ou outro, 
ilustrado na literatura policial de jornais, guardar-lhe-á o nome” 
(BITTENCOURT apud BREGA FILHO, 2016, p. 33).  
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A vítima, por diversas vezes, não sabe de nada de seu processo. Não sabe 
qual a solução penal que foi dada ao criminoso, tampouco se foi dada alguma solução. 
Cita-se o exemplo de uma senhora que comprou uma televisão em dez parcelas 
apenas no intuito de poder ver seu filho assistindo um desenho na televisão. Já na 
segunda parcela sua televisão fora furtada pelo vizinho. Para o infrator, um furto 
simples, para a vítima, esse furto vai muito além da simplicidade. Porém, na 
sistemática penal vigente não é possível ter a certeza de que a senhora terá sua 
televisão novamente, visto que, conforme expõe Gomes e Molina: 

 
O abandono da vítima do delito é um fato incontestável que se manifesta em 
todos os âmbitos: no Direito Penal (material e processual), na Política 
Criminal, na Política Social, nas próprias ciências criminológicas. Desde o 
campo da Sociologia e da Psicologia social, diversos autores, têm 
denunciado esse abandono: O Direito Penal contemporâneo – advertem – 
acha-se unilateral e equivocadamente voltado para a pessoa do infrator, 
relegando a vítima a uma posição marginal, ao âmbito da previsão social e 
do Direito Civil material e processual” (GOMES; MOLINA, 2000, p. 73).  

Em que pese a Lei dos Juizados ter trazido a possibilidade de compor a lide, 
até chegar neste momento exige uma marcha gradual processual penal que por 
diversas vezes se torna utopia. Ademais, se todos os conflitos de interesses e alguma 
ofensa a um bem jurídico forem parar no Judiciário, que já se encontra atolado de 
processos, a morosidade e o caos serão ainda maiores (SPIGAROLI; AQUOTTI, 
2014). 

É fato notório que o instituto do NECRIM é benéfico no que tange à 
conciliação/mediação entre o infrator e a vítima, bem como à celeridade e, 
consequentemente, uma melhor prestação jurisdicional. Os núcleos especiais 
criminais possuem um delegado de plantão, sempre lidando com os diversos casos 
que aparecem, atuando diretamente na raiz do problema (SPIGAROLI; AQUOTTI, 
2014). 

A composição realizada diretamente pelo delegado, já na delegacia, como 
atribuição estatutária, fará com que todos os delegados de polícia, sem exceções, 
tenham esse dever de resolver os conflitos já no primeiro contato com o infrator. Desta 
forma, a solução penal trará benefícios para todos os compositores do problemática 
penal, punindo o criminoso, ressarcindo a vítima e contribuindo para a celeridade 
processual, diminuindo a morosidade e, com o tempo, resolvendo a crise carcerária 
em que o Brasil se encontra. 
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4.4.4 Justiça restaurativa 
 
A justiça restaurativa não cala a vítima, proporcionando um diálogo entre as 

partes para o melhor deslinde processual. Com o advento da Lei dos Juizados 
Especiais, a morosidade do Judiciário diminuiu, visto que tornou mais célere o 
processamento de demandas criminais. O presidente do Fonaje expôs que “Os 
juizados Especiais revolucionaram o acesso à justiça, abrindo as portas do judiciário 
para a população” (BRASIL, 2015). Após a instituição dos NECRIM, foram 
constatadas ainda mais significantes melhoras na solução dos litígios penais. Porém, 
fato notório é que, apesar das melhoras, o problema dos crimes sem solução ainda 
existe, seja acobertado pela prescrição, seja demorando muito tempo para ser 
solucionado (GALLINATI, 2016). 

A figura do delegado de polícia resolutivo é uma nova modalidade de justiça 
restaurativa, visto que é uma técnica de solução de conflito de maneira diferente das 
já praticadas, ouvindo ofensor e vítima, de maneira sensível, compondo a lide, sem a 
necessidade de um processo penal diante do Judiciário. 

Para alguns, o Brasil vivencia uma crise carcerária, situação na qual o governo 
ainda não tem ferramentas para a solução de todos os problemas que a esfera criminal 
traz. As prisões encontram-se superlotadas, o custo de um encarcerado é muito alto. 
Ainda, os presídios no Brasil não atendem a uma das funções sociais da pena, que é 
a de ressocializar o indivíduo. Muito pelo contrário, a cadeia é comumente conhecida 
como a escola do crime, elevando a taxa de reincidência. 

Devido a todos os problemas que a justiça penal enfrenta, bem como as prisões 
existentes no Brasil, resta evidenciada a infração aos direitos humanos e à dignidade 
da pessoa humana. E mais, se for a fundo no tema, pode-se dizer que tais sujeições 
aos condenados podem ser consideradas penas cruéis, tratamento desumano e 
degradante, dispositivos vedados no ordenamento jurídico brasileiro. 

Todo o transtorno de ser preso pode ser evitado e melhor solucionado com a 
técnica da justiça restaurativa atribuída ao delegado de polícia. Segundo Spigaroli e 
Aquotti, “a justiça restaurativa (...) surge como uma forma de solucionar a questão 
criminal com a reparação do dano causado às vítimas e à reconstrução das relações 
humanas afetadas pelo delito” (2014, p. 3). 
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A justiça restaurativa contribui para uma sociedade com um melhor futuro, não 
apenas punindo de forma severa todos que cometem algum ilícito penal, mas dando 
às partes a oportunidade de melhor solucionarem o caso do qual elas fazem partes.  

Conforme Spigaroli e Aquotti: 
 

Ocorre aqui um deslocamento do poder de decisão do Juiz para as partes, 
abre-se espaço para a mediação, mudando o enfoque da violação do bem 
jurídico para a violação das relações humanas. O modelo restaurativo é 
dotado de valores, viabiliza o acordo entre as partes, a cooperação, custos 
menores para o Estado e maior celeridade na resolução do conflito (2014, p. 
3).  

Sendo assim, atribuir ao delegado a função de fazer valer tal instituto traria 
apenas benesses ao País, reparando o dano causado, por parte do ofensor, tendo um 
delito solucionado, em prol do Estado, e sendo a vítima ressarcida do sofrimento que 
passou. 

Na atualidade, a política criminal, nos delitos tratados pela Lei dos Juizados 
Especiais Criminais, postula que o interesse estatal em punir, castigar, não é o 
caminho correto, nas palavras de Roxin, pois o delito é um conflito social, o qual 
merece uma “solução social”, ou seja, uma “alternativa social construtiva”, que não 
atenda apenas o Estado, e sim os interesses da vítima, do infrator e de toda 
comunidade. Destaca Roxin que: 

 
Superando a rotina do mero castigo, deve-se empregar a intervenção estatal 
para uma ajuda efetiva individual e social. Trata-se da ideia de reparação... 
que pode contribuir muitíssimo para o cumprimento dos fins da pena, daí sua 
importância político criminal; ela está a serviço do “restabelecimento da paz 
jurídica” (pois tanto a vítima quanto a sociedade, em virtude da reparação do 
dano social provocado, sentem realizadas suas expectativas de reparação, 
de ser desculpadas etc.), bem como de uma eficaz ressocialização (na 
medida em que obriga o infratora suportar as consequências do seu ato, 
assim como aperceber e considerar os interesses da vítima, o que é 
impossível por meio da simples pena/castigo, além de fomentar o 
reconhecimento e o respeito da norma e do Direito, sem contar que pode 
ainda produzir uma “reconciliação” entre autor e vítima e com isso facilitar a 
reinserção social (apud GOMES, 1997).  

No momento contemporâneo, o Direito Penal é a ferramenta mais aguda no 
tratamento do comportamento coletivo, que, em tese, deveria ser encarado como a 
última solução para o controle da sociedade, atendendo assim aos princípios da ultima 
ratio e da “intervenção mínima”, que decorrem do aspecto subsidiário que o Direito 
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Penal deve ter, cumprindo assim duas funções essenciais para uma sociedade digna, 
a função ético-social e a função preventiva (DIETER, 2015). 

Conforme Maurício Stegemann cita em seu artigo, “o sistema de política penal 
no Brasil gravita ao redor da ideia nuclear de pena, explicada usualmente como 
resposta oficial à violação de um bem jurídico”. Entrementes, essa resposta não é 
digna de um País que postula pela ressocialização do apenado, visto que, em que 
pese na na teoria seja muito bonito, na prática a pena muitas vezes piora a situação 
do infrator. 

Hoje em dia, é comum escutar que a cadeia é uma escola do crime, e não o 
oposto, principalmente devido à crise carcerária em que o País encontra-se. 
Stegemann ainda discorre que:  

 
[...] ao discurso oficial historicamente atribui à pena criminal, funções que são 
incompatíveis com a realidade de sua aplicação; pode-se afirmar, inclusive, 
que as funções atribuídas à pena no Brasil (e entre elas, especialmente a 
função de prevenção especial) caracterizaram-se sempre como retórica. De 
fato, não é interessante para o discurso do poder anunciar as funções reais 
cumpridas pelas penas, pois é insustentável um sistema de política criminal 
que assume a pena como instrumento de manutenção da estrutura de 
classes, como evidenciou a Criminologia Radical. A inexistência ou 
incapacidade absoluta das instituições responsáveis pelo cumprimento da 
pena evidencia uma crise de legitimação da pena tradicionalmente fundada 
na retribuição e prevenção, conceitos construídos a partir da ideologia oficial 
e determinados pelo centro do poder econômico. Assim, as funções formais 
da pena estão em contínua redefinição, oscilando a fundamentação da pena 
nos limites entre a retribuição total e a prevenção absoluta, perpetuando as 
relações de poder definidas pela distribuição desigual dos modos de 
produção (DIETER, 2005).  

A falta de um sistema carcerário digno de cumprir com a verdadeira função 
social da pena, faz com que sempre aumentem o número de criminosos/infratores, ao 
invés de diminuir. Pelas manchetes de jornais e estatísticas trazidas pelos órgãos 
responsáveis, percebe-se que o número de reincidência sempre aumenta ao invés de 
cair, ocasião em que há de se concluir que o sistema é ineficaz, merecendo solução. 

A pena tradicionalmente utilizada para reprimir criminosos, hoje em dia, revela 
uma sociedade/Estado incapaz de lidar com o problema da criminalidade, por 
ausência de políticas públicas de inclusão social (DIETER, 2005). 

A justiça restaurativa se dá com técnicas e procedimentos informais no intuito 
de resolver o conflito, satisfazendo destarte a vítima e a comunidade. Luiz Flávio 
Gomes assim expõe a favor do instituto: 
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Uma Justiça, pois, “restaurativa”, de base comunitária, que se propõe intervir 
no problema criminal construtiva e solidariamente, para resolvê-lo, porém, 
sem conotação repressiva; não desde o “imperium” do sistema, senão 
confiando na capacidade dos implicados, para encontrar fórmulas de 
compromisso, de negociação, de pacto, de conciliação, de pacificação; 
confiando também na poderosa influência positiva dos grupos e instituições 
primárias: na educação, na comunicação, na reconstrução dos vínculos 
informais do indivíduo como garantia do acatamento sincero das normas 
comunitárias, assim como na prevenção do delito (GOMES, 2013).  

Uma frase interessante do autor marca seu artigo, que serve para refletir o 
quanto o sistema hoje em dia é ineficaz, “o direito penal absolve ou condena, mas não 
resolve” (GOMES, 2013). 

Denota-se que é difícil tecer comentários em desfavor do instituto, visto que, 
além de fazer com que o infrator arque com os prejuízos gerados, o traz benefícios 
para a vítima, que na maioria dos casos é esquecida, preocupando-se o Estado 
apenas em punir o infrator, pouco importando o que a vítima perdeu. Ainda, frisa-se 
ressaltar que o sistema atual de política criminal do Brasil acha-se em confronto com 
os princípios constitucionalmente previstos. 

Não restam dúvidas a respeito da figura do delegado de polícia resolutivo ser 
uma nova modalidade de justiça restaurativa. Toda a sistemática que envolve o delito, 
qual seja, o crime; a vítima; a reparação; o criminoso; a pena; a resolução do conflito; 
a sociedade; o Estado, todas os itens que estão envolvidos quando um crime for 
cometido, seriam inteiramente satisfeitos, de maneira célere, eficaz, “punindo” o 
infrator, ressarcindo a vítima, trazendo o sentimento de justiça sendo feita para a 
sociedade, e o Estado se sobressaindo na solução de um conflito. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A dificuldade ao acesso à justiça é um problema vivenciado na atualidade, visto 
que muitas pessoas não possuem recursos financeiros para poder contratar um 
advogado, e quando dependem do Estado para tanto, a tutela passa a ser ineficiente. 
Este problema é ainda maior quando se trata de réus em processo crime, pois a 
defensoria dativa não se empenha tanto quanto os defensores constituídos. 

O direito fundamental da celeridade processual está colidindo com a 
morosidade do Judiciário, e esta se sobrepõe àquele. O Judiciário não consegue 
atender a demanda processual em tempo hábil, visto que a quantidade de processos 
é bem maior do que a quantidade de juízes para julgá-los. Porém, estes problemas 
devem ser solucionados, e uma das formas possíveis é a solução dos conflitos com 
base na autocomposição. 

A solução alternativa de conflitos, com base no diálogo entre as partes, com a 
presença da autoridade policial e de um representante da OAB é um dos mecanismos 
que trará eficácia à solução das lides penais, como ocorre nos dias de hoje com o 
NECRIM, cujas estatísticas positivas são devidamente comprovadas. 

A figura do delegado de polícia resolutivo contribuirá para a celeridade na 
resolução do conflito entre as partes, visto que detém capacidade jurídica para tanto. 
Atribuir à autoridade policial a autonomia para compor a lide, prestigia a legitimidade 
democrática das partes, fazendo com que elas realmente sejam sujeitos e não meros 
objetos do processo. 

Tal atribuição ao cargo é uma nova forma de justiça restaurativa, já que o 
ofensor reconhecerá seu erro e contribuirá para ressarcir o prejuízo causado à vítima. 
Ao mesmo tempo, a vítima não esperará todo o trâmite processual penal para ter sua 
tutela satisfativa, ficando satisfeita com o Estado, devido à celeridade na solução do 
conflito. 

De igual modo, o Estado se beneficiará de várias maneiras. Primeiramente, 
com a contribuição na agilidade do processo, uma vez que diminuirá a quantidade de 
processos para serem julgados. Por outro lado, ao mesmo tempo em que punirá o 
infrator, ressarcirá a vítima, efetivando assim a tutela estatal devida. 

Além disso, deixar com que as partes possam resolver seu próprio processo, 
chegando a um acordo, prestigia a democracia deliberativa, celebrando uma 
cooperação entre a vítima e o infrator. Não obstante, se analisar o caráter psicológico 
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da situação, o infrator reconhecerá sua culpa, e de igual modo, a vítima perdoará o 
ofensor, ocasião em que tanto o caráter pedagógico, quanto o indenizatório restará 
efetivado. O Judiciário só intervirá quando realmente necessário, visto que o diálogo 
entre as partes será todo analisado junto com um representante da Ordem dos 
Advogados, no intuito de celebrar um acordo justo, de maneira que haja equidade de 
instrução. 

A justiça criminal deveria ser a mais célere possível, visto que tem como 
punição a imposição de uma sanção. Ademais, não deve ser como nos dias de hoje, 
que se preocupam unicamente em punir o agressor, como se fosse um Estado 
repressor, e sim pensar em uma forma de ressarcir a vítima dos prejuízos sofridos, 
pois é quem mais perde em uma lide penal. 

Não restam dúvidas que a Lei nº 9.099/95 inovou o ordenamento jurídico, 
trazendo mecanismos que acelerou/desafogou o Judiciário. Porém, não foi o 
suficiente, porque ainda há um grande número de casos criminais que prescrevem 
sem solução, e sem ressarcimento à vítima. Diferentemente do instituto do NECRIM, 
que se compõe de núcleos presentes em algumas cidades para solucionar conflitos, 
com a presença do delegado de polícia e as partes.  

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar a importância de tais 
mudanças diretamente na base, ou seja, atribuir a todos os delegados, 
indistintamente, a função de conciliar nos casos possíveis, atendendo os requisitos 
estipulados na lei que criar o instituto. 

O projeto de Lei nº 1028/2011, que voltou a tramitar na Câmara dos Deputados, 
altera de forma aceitável no ordenamento jurídico os dispositivos referentes à 
composição, ocasião em que deve ser aprovado, permitindo a composição ainda na 
esfera inquisitiva, vez que, no âmbito de suas atribuições, a autoridade policial não 
estaria ferindo dispositivo Constitucional. 

Desta monta, resta evidenciado que, atribuir autonomia à autoridade policial 
para compor a lide na esfera pré-processual, é medida que contribuirá para a 
sociedade de várias maneiras, punindo o infrator, ressarcindo a vítima, trazendo um 
sentimento de satisfação à sociedade, e ainda contribuirá com o Judiciário, diminuindo 
o volume de processos para julgamento, consequentemente reduzindo a morosidade 
judiciária. Diante disso, o postulado constitucional do à justiça e da celeridade 
processual seriam efetivados.  
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ANEXO 
 
 
ANEXO I – Projeto de Lei N° 1028/2011 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 1028 DE 2011 
 
 
Altera a redação dos artigos 60, 69, 73 e 74, da Lei nº. 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, que dispões sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, possibilitando 
a composição preliminar dos danos oriundos de conflitos decorrentes dos crimes de 
menor potencial ofensivo pelos delegados de polícia. 

 
 
O Congresso Nacional decreta: 
 
“Art. 1º Esta lei altera a redação dos artigos 60, 69, 73 e 74, da Lei nº. 9.099, 

de 26 de setembro de 1995, que dispões sobre os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, possibilitando a composição preliminar dos danos oriundos de conflitos 
decorrentes dos crimes de menor potencial ofensivo pelos delegados de polícia. 

 
Art. 2º Os artigos 60, 69, 73 e 74, da Lei nº. 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

passam a vigorar com a seguinte alteração: 
 
Art. 60 ....................................... 
...................................................... 
 
§ 1º Cabe ao delegado de polícia, com atribuição para lavrar termo 

circunstanciado, a tentativa de composição preliminar dos danos civis oriundos do 
conflito decorrente dos crimes de menor potencial ofensivo. 

 
§ 2º Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, 

decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os 
institutos da transação penal e da composição dos danos civis. 

 
...................................................... 
 
Art. 69 O policial que tomar conhecimento de infração penal de menor potencial 

ofensivo encaminhará as partes envolvidas e testemunhas ao delegado de polícia, 
que tentará a composição preliminar dos danos civis provenientes do conflito desta 
infração. 

 
§ 1º - Na hipótese de restar infrutífera a tentativa de composição preliminar, o 

delegado de polícia encaminhará ao Juizado o termo circunstanciado elaborado, com 
o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais 
necessários. 
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§ 2º Ao autor do fato que, após a lavratura do termo e a tentativa de composição 
do conflito, for encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de comparecer, 
não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. 

 
§ 3º Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida 

de cautela, o afastamento do autor do fato, do lar, domicílio ou local de convivência 
com a vítima. 

 
§ 4º Do termo circunstanciado constará: 
 
I - registro do fato com a qualificação e endereço completo dos envolvidos e 

testemunhas; 
 
II - capitulação criminal; 
 
III - narração sucinta do fato e de suas circunstâncias, com a indicação do autor, 

do ofendido e das testemunhas e o resumo individualizado das respectivas 
declarações; 

 
IV - ordem de requisição de exames periciais, quando necessários; 
 
V - termo de composição do conflito firmado entre os envolvidos, s e  for o caso; 
 
VI- determinação da sua imediata remessa ao Juizado Criminal competente; 
 
VII - termo de compromisso do autuado e certificação da intimação do ofendido, para comparecimento em juízo no dia e hora designados. 
 
................................................................. 
 
Art. 73 Na fase inquisitiva, a composição dos danos civis decorrentes do 

conflito será realizada pelo delegado de polícia; e, na etapa do contraditório, a 
conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. 

 
§ 1º A composição preliminar dos danos civis decorrentes do conflito realizada 

pelo delegado de polícia será homologada pelo juiz competente para julgar o delito, 
ouvido o Ministério Público 

 
§ 2º Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, 

entre bacharéis em Direito. 
 
Art. 74 A composição dos danos civis, realizada pelos delegados de polícia e 

outros conciliadores, será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz mediante 
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. 

 
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação 

penal pública condicionada à representação, a composição do conflito realizada pelo 
delegado de polícia ou outros conciliadores, homologada pelo juiz, acarreta a renúncia 
ao direito de queixa ou representação. ” (NR) 

 



55  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua 
publicação. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
A proposta em tela, que possibilita a composição preliminar dos danos oriundos 

de conflitos decorrentes dos crimes de menor potencial ofensivo pelos delegados de 
polícia, foi inspirada no projeto de lei nº 5.117/2009, de autoria do ex-deputado Regis 
de Oliveira, que versa sobre a mesma matéria. 

 
Efetivamente, a presente proposta é fruto do amplo debate travado na 

audiência púbica realizada para discutir o tema e das inúmeras sugestões 
apresentadas na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
no sentido de aprimorar projeto de lei nº 5.117/2009. 

 
Portanto, o objetivo deste projeto é aperfeiçoar o texto da proposta anterior, 

formalizando o consenso dos órgãos que integram a justiça criminal a respeito dessa 
matéria. 

 
As razões e os fundamentos jurídicos desta proposta são os mesmos que 

alicerçaram o projeto de lei nº 5.117/2009. 
 
A Polícia Civil presta serviços de segurança pública, exercendo as funções de 

Polícia Judiciária, apurando infrações penais, primando pela preservação da paz 
social, com respeito aos direitos humanos, promovendo a interação comunitária, o 
aprimoramento técnico e a otimização de seus talentos, em busca da excelência na qualidade de atendimento ao público e redução da criminalidade. 

 
A atividade de Polícia Judiciária Comunitária, exercida mediante conciliações 

preliminares, realizadas pelo delegado de polícia entre as partes envolvidas nas 
práticas de delitos de menor potencial ofensivo, formalizando o correspondente termo, 
que será submetido à apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário, 
representa uma importante contribuição jurídico-social da Polícia Civil, para amenizar 
a lacuna existente entre o ideal que norteou a elaboração da Lei nº. 9.099/95 e a 
realidade da sua aplicação no que tange aos princípios da celeridade e economia 
processual. 

 
Essa atuação comunitária da Polícia Civil possibilitará a redução do crescente 

volume de feitos dos cartórios dos fóruns (JECRIM), o que refletirá diretamente sobre 
a tempestividade da prestação jurisdicional, resgatando não apenas a sensação 
subjetiva de segurança do cidadão, mas principalmente o seu sentimento de 
realização da justiça. 

 
Os fatos que hoje são classificados como delitos de menor potencial ofensivo, 

antigamente eram atendidos e, muitas vezes, resolvidos, durante uma audiência das 
partes com o único profissional de segurança pública, cujo cargo exige que seja 
bacharel em direito, que se encontra diuturnamente à disposição da população, o 
delegado de polícia, juridicamente reconhecido como autoridade policial. 
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De acordo com a legislação em vigor, os delitos de menor potencial ofensivo 
deveriam ser imediatamente analisados pelos Juizados Especiais Criminais 
(JECRIM), os quais, embora previstos pela Lei 9.099/95, ainda não foram implantados 
e estruturados para funcionarem ininterruptamente durante 24 horas, não só no 
Estado de São Paulo, mas em todo país. 

 
A presente proposta, cuja importância de seu conteúdo contrasta com a 

simplicidade de sua forma, consiste em aproveitar a estrutura, bem  como os recursos 
materiais e humanos existentes nas delegacias de polícia, complementando-os no 
que for necessário, para que o delegado de polícia, antes de remeter ao Poder 
Judiciário os termos circunstanciados, promova as composições preliminares entre as 
partes envolvidas nos delitos de menor potencial ofensivo, que dependam de queixa 
ou de representação, agilizando e melhorando a qualidade de atendimento à 
população, bem como contribuindo para uma melhor prestação jurisdicional. 

 
Trata-se, na verdade, de alternativa inovadora, que concilia as atuações da 

maioria dos órgãos que compõem o sistema formal ou secundário de controle social, 
em busca da agilidade e melhoria da qualidade de atendimento à população, na esfera 
da segurança pública, com reflexos diretos sobre a tempestividade da prestação 
jurisdicional. 

 
Saliente-se que os delegados de polícia, que atuarão nas composições 

preliminares, possuem conhecimento e experiência suficiente para o exercício desse 
relevante mister. 

 
A finalidade do projeto é simplificar, tornar mais rápido e diminuir o custo do processo criminal, para uma melhor prestação jurisdicional. 
 
Consoante estabelece a Lei nº. 9.099/1995, os processos perante os Juizados 

Especiais deverão observar os critérios de oralidade, informalidade, economia 
processual e celeridade. 

 
Inicialmente, mais de 60% das ocorrências policiais estavam inseridas na 

esfera da Lei nº. 9.099/95, mas o rol de delitos de menor potencial ofensivo foi 
ampliado pela Lei nº 10.259/01, e, posteriormente, a Lei nº 9.099/95 foi alterada pela 
Lei nº 11.313/06. 

 
Atualmente, evidencia-se um crescente aumento no número de feitos nos 

cartórios dos fóruns referentes aos delitos de menor potencial ofensivo, 
impossibilitando o cumprimento dos princípios idealizados pelo legislador, 
principalmente, os da celeridade e da economia processual, gerando resultados que 
não correspondem aos anseios das partes e da comunidade, no que tange à 
tempestividade, aumentando a sensação de impunidade não só para a população 
ordeira, mas também para a marginalidade. 

 
A Polícia Comunitária é uma filosofia que transcende a dicotomia do modelo 

policial existente no Brasil e surgiu como evolução do modelo de polícia profissional 
com o qual pode coexistir, mantendo o seu enfoque preventivo, agregador e 
pacificador na solução de conflitos, em busca de melhor qualidade de vida para a 
comunidade. 
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Durante o desempenho da atividade profissional do delegado de polícia, 

evidencia-se de forma inequívoca e rotineira a aplicação dos princípios de Polícia 
Comunitária, notadamente através das composições que são conduzidas por esse 
operador do direito, as quais são naturalmente aceitas e respeitadas pelos litigantes 
não por serem perfeitas, mas por serem resultado do comprometimento moral e da 
autonomia das vontades das partes perante a autoridade policial, que tem atribuição 
sobre a localidade onde ocorreu o conflito. 

 
O delegado de polícia, que tem contato direto e frequente com a população, é 

conhecido e respeitado por ela, possui uma formação profissional e humanística 
aliada a uma experiência comunitária que o credenciam a ser um mediador nato e que 
reúne condições para atuar como o conciliador leigo e bacharel em direito, previsto 
pela Lei 9.099/95. 

 
O acordo firmado pelas partes, conduzido pelo delegado de polícia, que é 

bacharel em direito, quando homologado pelo magistrado, acarretará a renúncia ao 
direito de queixa ou representação, constituindo-se, portanto, a composição de danos 
numa forma de despenalização, por conduzir a extinção de punibilidade, consoante 
os artigos 73, § único e 74, § único da Lei 9.099/95. 

 
Com o advento da Lei nº. 11.232, de 22 de dezembro de 2005, que alterou o 

Código de Processo Civil, acrescentando-lhe, dentre outros, o artigo 475N, cujos 
incisos III e IV especificam como títulos executivos judiciais a sentença posta em juízo 
e o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente, inferimos 
que houve o reconhecimento da importância da autonomia da vontade das partes, em busca das soluções dos litígios, com celeridade e economia processual. 

 
Tal fato, de certa forma, reforça a possibilidade de legitimação da composição 

preliminar, figurando o delegado de polícia como conciliador nos delitos de menor 
potencial ofensivo, lavrando-se o correspondente termo, que poderá ser ratificado pelo 
Ministério Público e homologado pelo Poder Judiciário. 

 
Em geral, pessoas moradoras de cidades de pequeno porte precisam faltar ao 

trabalho e se deslocar aos fóruns sediados em cidades grandes e distantes para se 
manifestar sobre delitos de pequeno potencial ofensivo de que foram vítimas e cujos 
resultados sequer lhes interessam em face do longo tempo decorrido da data do fato. 
Essas pessoas serão as principais beneficiadas pelos chamados termos de 
composições preliminares, figurando o delegado de polícia como conciliador. 

 
É importante destacar que as unidades policiais civis cobrem integralmente a 

base territorial dos Estados, inclusive os municípios de pequeno porte. Portanto, a 
atuação do delegado de polícia de cada localidade como conciliador, além de 
contribuir com a celeridade e economia processual, evitará deslocamentos 
desnecessários das partes envolvidas, gerando, consequentemente, benefícios 
sociais, que, por si só, justificam a aprovação da presente proposta. 

 
Sobre a matéria, é oportuno destacar o ensinamento de Francisco das Chagas 

Lima Filho, quando aduz: 
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torna-se necessário entender que o processo perante os 
tribunais só deve aparecer na absoluta impossibilidade de auto 
superação do conflito pelos próprios antagonistas, que deverão 
ter à sua disposição um modelo consensual que lhes propicie 
resolução pacífica”. 

 
O mesmo autor salienta que: 
 esses modelos judiciais consensuais de solução  dos conflitos 

tem maiores condições de restabelecer os relacionamentos 
quebrados em virtude da controvérsia, e suas soluções são mais 
facilmente aceitáveis e, portanto, cumpridas, pois fruto de uma 
negociação, de acordo. 

 
Mediante a interpretação sistêmica do art. 62, da Lei nº. 9.099/95, depreende-

se que o legislador, ao optar pelos critérios da oralidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, objetivou, sempre que possível, a reparação dos danos 
sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, o que nos 
permite inferir que a reparação dos danos sofridos pela vítima (composição civil) deve 
ser priorizada e ocorrer da forma mais célere possível. 

 
A grande vantagem deste projeto é o baixo custo para a sua implantação, pois 

os recursos humanos e materiais necessários já estão disponíveis nas delegacias de 
polícia. 

 
De outra parte, são inúmeros os benefícios dessa medida, entre eles, se destacam: os ganhos sociais decorrentes da melhoria da qualidade de atendimento à 

comunidade; o reforço da autoestima do policial envolvido   nas conciliações, 
mediante a reconhecida relevância de sua nova função; a celeridade e economia 
processual que nortearão o trâmite dos termos circunstanciados nos fóruns, cujos 
cartórios reduzirão os volumes de feitos relativos aos delitos de menor potencial 
ofensivos. 

 
Em síntese, tal providência propiciará maior tempestividade da prestação 

jurisdicional, reduzindo a sensação de impunidade, com reflexos diretos na diminuição 
da criminalidade, bem como o resgate da credibilidade das instituições públicas que 
trabalham em prol da realização da justiça. 

 
Ademais, levando-se em conta que serão utilizados os prédios e os recursos 

materiais e humanos das diversas delegacias de polícia, complementados conforme 
as necessidades de cada unidade policial, é inevitável concluir que a relação entre 
custos e benefícios destaca o presente projeto como prioridade jurídico-social. 

 
Finalmente, ressalte-se que a composição preliminar de conflitos decorrentes 

de crimes de menor potencial ofensivo vem sendo realizada por delegados de polícia, 
em alguns municípios do Estado de São Paulo, com total sucesso e aprovação do 
Poder Judiciário e Ministério Público. 

 
Diante do exposto, conto com a aprovação do presente projeto, que representa 

um significativo avanço e aperfeiçoamento da Justiça Criminal brasileira. 
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Sala da Comissão, em de abril de 2011. 
 
João Campos 
Deputado Federal 
 


