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Autor: Ronaldo João Roth
Juiz de Direito do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo

A PRISÃO DO DESERTOR EM DOMICÍLIO: MANDADO JUDICIAL 
versus FLAGRANTE DELITO

Todo aquele que passa a conhecer o Direito Militar e a estudar a legislação criminal 
militar depara-se com a complexidade, peculiaridades e formalidades que cercam o 
delito de deserção (art. 187 do CPM), o qual possui aspectos de ordem administrativa, 

criminal e processual.

Sob o aspecto penal, várias são as modalidades do delito de deserção e outros delitos 
decorrentes (arts. 187 a 194 do CPM).

O autor aborda a controvérsia existente entre a natureza jurídica do crime de deserção. 
Na doutrina, há autores que se posicionam no sentido de que o delito é de mera conduta 
e permanente, outros defendem que o crime de deserção é formal. A jurisprudência dos 
Tribunais Superiores também se divide.

Porém, o autor destaca que a deserção impõe a necessidade de prisão em flagrante delito 
como expressamente estabelece o art. 243 do CPPM.

Comenta a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, concluindo que 
o delito é formal e permanente e enseja a prisão do trânsfuga em qualquer circunstância e
horário, inclusive no interior da residência, em flagrante delito e independente de mandado
judicial, pois o desertor, enquanto não cessa a sua conduta, pratica ao longo do tempo o delito
que deve ser coibido (art. 243 e parágrafo único do art. 244 c.c. art. 452 do CPPM).
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Quem passa pelo cruzamento da Rua Alfredo Maia com Rua Rodrigo de Barros, no 
Bairro da Luz em São Paulo, se surpreende com a imponência de um sobrado de 
arquitetura característica dos anos 1920, com bandeiras hasteadas na sua sacada 

principal e um campanário em sua lateral. A obra integra o importante conjunto arquitetônico 
do bairro, junto com quarteis centenários e suas histórias de heroísmo, funcionando como sede 
da autarquia Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM), órgão de apoio à família dos militares 
do Estado de São Paulo criado em 28 de setembro de 1905.

No ano de 1917, sob a superintendência do Coronel Antônio Batista da Luz, a Caixa 
Beneficente da então Força Pública do Estado de São Paulo (atual Polícia Militar do Estado de 
São Paulo) teve a oportunidade de adquirir seu próprio espaço: um terreno sem edificações, 
que compreendia à época uma área de mais de 12 mil metros quadrados.  

Como marco inicial em pesquisa sobre o imóvel, foi possível localizar o registro da 
matrícula do terreno (de número 5.825, do 2º Cartório de São Paulo) adquirido em 24 de janeiro 
de 1917. Consistia em uma ampla área do “Recolhimento de Nossa Senhora da Luz”, na antiga 
Freguesia de Santa Efigênia, descrito como “com frente para a Rua Rodrigo de Barros, onde mede 
52,90m, para a Rua Alfredo Maia, onde mede 230m, e para a Rua Dr. Jorge de Miranda, onde 
mede 53,70m; tendo uma área de 12.259m², confinando com as ruas mencionadas e com o 
prédio ocupado pelo Quartel do Segundo Batalhão”. Note-se que, em 1917, já existia o histórico 
quartel do atual 2º Batalhão de Polícia de Choque (2º BPChq), que fazia limite com a ampla área 
adquirida naquela oportunidade. Já o antigo proprietário do terreno, o Recolhimento Nossa 
Senhora da Luz, atualmente denominado “Mosteiro da Luz”, também permanece na vizinhança 
há mais de cem anos.

O Casarão da Caixa Beneficente da Força Pública em São Paulo

Autor : Coronel PM Adilson Luís Franco Nassaro
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Em pesquisa no Museu da Polícia Militar, 
de 26 Jun. 2017, foi possível localizar cópia 
do Boletim Geral n. 98, de 1925, em que se 
publicou o registro completo da solenidade 
ocorrida em 03 de maio de 1925, em ata do 
“Assentamento da Pedra Fundamental do 
prédio da Caixa Beneficente da Força Pública”. 
A nota foi assinada pelo notável Comandante 
Geral da Força Pública, Coronel Pedro Dias de 
Campos, que acumulava, por força legal, a 
função de Superintendente da Caixa. Constou 
na nota:

Aos três dias do mês de maio do ano de mil 
novecentos e vinte e cinco, nesta Capital de São 
Paulo, às nove horas da manhã.... ...procedeu-se à 
solenidade do assentamento da pedra inaugural 
para este edifício, que foi colocada no bloco de 
fundação de um dos pilares principais, e dentro se 
encerram uma cópia da presente ata, devidamente 
assinada, um exemplar da última edição de cada 
jornal e revista da Capital e moedas correntes do 
País... realça, ao final, a alta importância econômica 
para a instituição e o considerável valor de sua 
utilidade que representa um atestado eloquente 
da prosperidade da Caixa e da Força.

Apesar de tentativas, não foram ainda 
localizados os objetos e registros dessa 
espécie de “cápsula do tempo” que se mantém 
junto à fundação de um dos pilares principais 
da sede histórica da Caixa Beneficente, deste 
o início de suas obras. A diretoria da Caixa
tentou, em 2017, localizar - com equipamentos 
próprios de detecção - possíveis locais onde
ela permanece depositada, mas não obteve
sucesso. Como se observa na nota publicada,
não existe indicação precisa sobre em qual
dos pilares da sede ela foi guardada.

A construção do magnifico prédio 
consiste em mais uma entre as muitas obras 
do distinto Coronel Pedro Dias de Campos 
que liderou a Força Pública de 1924 a 1928, 
igualmente responsável pela criação da Cruz 
Azul, constituída no mesmo ano de 1925. 
Consta no histórico da Cruz Azul: “em 1925, a 

Comissão de Damas da Sociedade Paulistana 
pediu apoio ao Coronel Pedro Dias de Campos, 
com o intuito de amparar órfãos e viúvas dos 
soldados. Com esse espírito solidário, o Sr. 
Sampaio Moreira doou o terreno no Cambuci 
em que, dez anos depois, foi inaugurado o 
Hospital e Maternidade Santa Maria da Cruz 
Azul, vencendo percalços de ordem financeira 
em prol da população” (disponível em: 
<http://www.cruzazulsp.com.br/institucional/
historia/>; consulta em: 22 Ago. 2017). A Cruz 
Azul é mantida até hoje como parceira da Caixa 
Beneficente na assistência à saúde da família 
policial-militar, o que demonstra a visão de 
futuro do então Comandante da Força Pública.

Também os jornais da época noticiaram 
o referido Lançamento da Pedra Fundamental
da construção da sede da Caixa Beneficente,
ocorrido em 03 de maio de 1925, destacando
a solenidade prestigiada por importantes
autoridades civis e militares da época, entre
elas o presidente do Estado de São Paulo, Dr.
Carlos de Campos, e o Secretário da Justiça e
da Segurança Pública, Dr. Bento Pereira Bueno.

Em apenas um ano, surpreendentemente, 
graças ao grande esforço da administração 
militar e de voluntários, a obra foi concluída, 
mesmo com as dificuldades de uma construção 
de vulto, com riqueza arquitetônica notável 
naquela época, utilizando-se basicamente 
tijolos de argila. Ainda, as peças de mármores 
nas escadas e barrados, as grades de ferro, os 
pisos de ladrilho hidráulico, o madeiramento de 
portas, janelas, batentes e as pinturas originais 
nas paredes são detalhes de expressiva beleza, 
resultado que torna ainda mais surpreendente 
a velocidade da construção da sede.

O ato público de inauguração deu-
se em mais uma concorrida solenidade no 
ano de 1926, que contou com a presença do 
Secretário da Justiça e da Segurança Pública, 
e que foi registrada em filme pela produtora 
“Rossi-Film”, com película em preto e branco, 
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sem áudio, contendo trechos 
do evento. Esse registro, em 
fragmentos, junto como 
outras representações da 
Força Pública de São Paulo 
na época, foi recentemente 
recuperado e digitalizado 
(arquivo  disponível  em:  
<https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = 7 3 C k S j n 0 Fk 0 > ; 
acesso em: 22 Ago. 2017)

Após sua inauguração, 
o Casarão foi ocupado como

sede da Caixa Beneficente da 
Força Pública, tendo acolhido 
reuniões do seu Conselho no 
Salão Nobre do piso superior, 
com acesso à sua sacada 
principal. Comprovam essa 
destinação os registros do 
livro “A Força Pública - Esboço 
Histórico, 1831 a 1931” 
lançado em comemoração 
ao Centenário da Instituição, 
em 1931 e republicado pela 
Imprensa Oficial do Estado 
em 1982, com foto da fachada 

do prédio e o registro do 
seu ambiente interno (Salão 
Nobre) com uma reunião 
da antiga Diretoria naquele 
espaço (cito: ANDRADE, 
Euclides de & CÂMARA, Hely 
F. de. A Força Pública de
São Paulo, Esboço Histórico.
São Paulo: Imprensa Oficial
do Estado - reimpressão,
1931/1982, p. 191 e seguintes).

Em 25 de fevereiro de 

Ilustração da pg. 101 do livro comemorativo ao Centenário da então Força Pública de 
São Paulo (A Força Pública de São Paulo, Esboço Histórico, de 1931), mostrando a sede da Caixa 
Beneficente e a utilização do Salão Nobre em reunião de diretoria.
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Ilustração do livro História de Justiça Militar do Estado de São Paulo, de 1976, p. 15 e 
seguintes. Mostra a solenidade de instalação do TJM no espaço do Salão Nobre da antiga sede da 
Caixa Beneficente da Força Pública, em 25 Fev. 1937.

1937, o monumental casarão 
veio a receber nova e honrosa 
atribuição: passou a funcionar 
como a primeira sede do 
Tribunal de Justiça Militar 
(TJM), criado pouco antes, em 
8 de janeiro do mesmo ano 
pela Lei Estadual n. 2.856. O 
TJM foi oficialmente instalado 
nesse espaço em ato solene 
que contou com a presença 
do governador do Estado. 
Importante registrar que os 
primeiros juízes liderados pelo 
primeiro presidente (biênio 
1937/1938), Coronel Arlindo 
de Oliveira, já assumiram os 

trabalhos na referida sede, 
destacando-se o uso do Salão 
Nobre na parte superior do 
sobrado (fotos da instalação 
do Tribunal e demais 
informações integram o livro 
História de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo, de 1976, 
do Juiz Gualter Godinho, 
então presidente do TJM, São 
Paulo: IMESP, p. 15).

Os primeiros juízes 
foram o Doutor Romão 
Gomes, que havia sido 
consultor jurídico da Força 
Pública e hoje dá nome ao 

Presídio Militar em São Paulo; 
o Doutor Mário Severo de
Albuquerque Maranhão, que
fora auditor da Força Pública,
cargo que, ainda de forma
incipiente, já exercia certas
funções castrenses antes
mesmo da criação do TJM;
além do Coronel Arlindo de
Oliveira - primeiro presidente
- que antes fora Comandante
Geral da Força Pública, nos
anos de 1935 a 1936, e por
consequência também
Superintendente da Caixa
Beneficente.

Em 1942 a Caixa 
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Beneficente reocupou as instalações do prédio, 
em razão de que o TJM passou a funcionar em 
novo endereço, também provisório, na Av. 
Tiradentes, n. 822. Somente em 12 de janeiro 
de 1976 o Tribunal inaugurou sua sede própria 
na Rua Doutor Vila Nova n. 285, depois de 
atuar em vários endereços a partir de 1942 
(livro História da Justiça Militar do Estado de 
São Paulo, obra citada, p. 385).

      Em 1974, mediante a Lei n. 452, 
de 02 de outubro, ocorreu a fusão da Caixa 
Beneficente da Força Pública do Estado e da 
Caixa Beneficente da Guarda Civil de São 
Paulo, instituindo-se a Caixa Beneficente da 
Polícia Militar (CBPM) e estabelecendo-se os 
regimes de pensão e de assistência médico-
hospitalar e odontológica, em conformidade 
com o disposto no Artigo 12 do Decreto-lei 
n. 217, de 8 de abril de 1970. O antigo prédio
da Força Pública prosseguiu como sede do
órgão que passou a cuidar dos benefícios
dos dependentes dos novos integrantes da
Polícia Militar, bem como dos dependentes
dos integrantes das antigas Força Pública e
Guarda Civil.

           No ano de 2002, por ocasião do 
aniversário de 97 anos de existência da Caixa, 
foi anunciada reforma no “prédio antigo 
que ganha roupa nova para o aniversário”. 
Todavia, a reforma não foi suficiente para 
a plena recuperação da sede histórica 
em razão dos detalhes de sua construção 
original, substituídos ao longo dos anos por 
pequenas adaptações. Na oportunidade, era 
Superintende o Coronel PM Júlio Gomes da Luz 
(registro constante do informativo “Ao Toque 
da Caixa”, ed. Jul-Ago/02, ano VII, número 35).

Em 24 de agosto de 2017, 
finalmente, em razão de grande empenho 
da Diretoria e colaboradores liderados pelo 
Superintendente Coronel PM Luís Henrique 
Falconi, deu-se a reinauguração do Casarão, 
como “Sede Histórica da Caixa Beneficente” 

em solenidade comemorativa aos 112 anos 
da instituição. Com investimento próprio e 
também com a participação de voluntários, 
somaram-se doze meses de obras e mais de 
cinquenta profissionais dos mais variados 
ofícios.

Desse modo, foram recuperados detalhes 
da construção original, em especial quanto 
ao madeiramento das portas e janelas, as 
ferragens, o piso original, as pedras e detalhes 
arquitetônicos, a pintura e a reocupação correta 
de espaços esquecidos como o próprio Salão 
Nobre (com um novo espaço de memória), o 
Campanário, as salas da Superintendência e o 
novo espaço do auditório General Francisco 
Alves do Nascimento Pinto, além do acesso 
lateral térreo. Na mesma oportunidade, foi 
inaugurado o espaço de convivência “Dona 
Hortensia D’Asti”, na lateral do prédio, em 
justa homenagem à fundadora da União das 
Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia 
Militar, personalidade e associação ligadas 
de forma inseparável à história da centenária 
casa. O busto da Dona Hortência, que por 
anos permaneceu naquela associação, passou 
a adornar a nova casa.

Destacou-se na oportunidade, 
também, a reinstalação do quadro histórico 
elaborado em homenagem ao Primeiro 
Conselho da Caixa Beneficente da Força 
Pública, que permaneceu por anos guardado 
no acervo do Museu de Polícia Militar, e 
finalmente pode novamente ser visto, após 
minucioso trabalho de restauração. 

Enfim, o imponente Casarão, sede 
histórica da CBPM, está recuperado e 
rejuvenescido, o que representa uma 
conquista para a família policial-militar que 
projeta o futuro com respeito ao passado: 
eis uma grande realização que envolve e une 
os dependentes e beneficiários no tempo 
da tradicional Caixa Beneficente, no espaço 
paulista do Bairro da Luz.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS E CIENTÍFICOS PARA A APLICAÇÃO 
DA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA NA MUDANÇA DE 
COMPORTAMENTO DO POLICIAL MILITAR.

INTRODUÇÃO

Autor: Coronel PM Ernesto Puglia Neto

Com, praticamente,
40 anos de estudos, 

após as primeiras pesquisas 
de Richard Bandler e John 
Glinder, a Programação 
Neurolinguística (PNL) ainda 
se encontra numa área 
cinzenta do conhecimento 
humano, contestada por 
muitos e enaltecida por 
outros tantos . 

Na Polícia Militar do 
Estado de São Paulo (PMESP) 
não é diferente. Embora haja 
vários trabalhos monográficos 
de mestrado e doutorado, 
que tratam de sua aplicação, 
a PNL ainda não é vista como 
ferramenta válida e séria 
para melhorar o processo 
de ensino na Instituição e, 
consequentemente, para 

propiciar uma mudança de 
comportamento do policial 
militar .

Em razão disso, o 
presente artigo tem a 
pretensão de apresentar 
informações baseadas em 
estudos científicos – uma das 
carências apontadas pelos 
críticos da PNL – socorrendo-
se, principalmente, da 
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neurociência, para assim, 
mostrar que algumas de suas 
pressuposições e técnicas 
foram validadas por estudos 
posteriores, referendando sua 
aplicação.

Inicialmente, cabe 
apresentar nossas “referências” 
científicas. Utilizaremos os 
ensinamentos de David 
Eagleman, neurocientista do 
Baylor College of Medicine; 
de Leonard Mlodinow, doutor 
em física e professor no 
Instituto de Tecnologia da 
Califórnia; de Paul Zak, Phd 
e professor de economia, 
gerenciamento e psicologia 
na Claremont Graduate 
University e diretor-fundador 
do Claremont’s Center for 
Neuroeconomics Studies; de 
Richard Bandler, John Grinder, 
Joseph O’Connor, John 
Seymour, Robert Dilts e Todd 
Epstein, expoentes da PNL.

O QUE É PNL ?

        Segundo O’Connor e Seymour 
(1995, p.19), a Programação 
Neurolinguística (PNL) é :

A arte e a ciência da excelência, 
ou seja, das qualidades pessoais. 
É arte porque cada pessoa 
imprime sua personalidade e 
seu estilo àquilo que faz, algo 
que jamais pode ser apreendido 
através de palavras ou técnicas. 
E é ciência porque utiliza um 
método e um processo para 
determinar os padrões que 
as pessoas usam para obter 
resultados excepcionais naquilo 
que fazem. Este processo 
chama-se modelagem, e os 

padrões, habilidades e técnicas 
descobertos através dele estão 
sendo cada vez mais usados em 
terapia, no campo da educação 
e profissional, para criar um nível 
de comunicação mais eficaz, 
um melhor desenvolvimento 
pessoal e uma aprendizagem 
mais rápida. 

Mas, para um 
entendimento mais rápido e 
simples, que é a proposta desse 
artigo, pode-se sintetizar que a 
PNL – na forma que se pretende 
aplicar para potencializar a 
mudança de comportamento 
na PMESP - é uma ferramenta 
que utiliza a comunicação, entre 
outras capacidades de quem 
a aplica, e a percepção, entre 
outras capacidades de quem 
se submete a essa experiência, 
para obter um resultado mais 
duradouro e profundo no tema 
que se pretende transmitir.

Ressalte-se, de forma 
clara, o recorte que se faz 
sobre a PNL, ou seja, sua 
possibilidade de melhorar a 
comunicação e a percepção, 
facilitando assim a mudança 
comportamental !

O QUE A PNL MOSTRA 
SOBRE O ENSINO EM SI ?

De acordo com 
Seymour e O’Connor (1996, 
p.38), a aprendizagem pode
acontecer em diferentes
níveis. Robert Dilts (1999, 
p. 36) relaciona seis níveis,
aos quais denominou “níveis
neurológicos”:
- Ambiente: o que nos rodeia
e as pessoas com as quais nos
relacionamos;

- Comportamento: nossa
maneira de agir;

- Habilidades e Capacidades:
aquilo que podemos fazer;

- Crenças e Valores: aquilo
em que acreditamos e que é
importante para nós;

- Identidade: nossa 
autoconsciência, nossos 
valores essenciais e nossa 
missão de vida;

- Espiritual: aspectos,
religiosos em geral, que estão
acima das próprias pessoas.

Basicamente, conhecer 
essa divisão por níveis, 
mostra a necessidade de 
agir sempre num nível mais 
elevado do que aquele que 
se deseja modificar. Seymour 
e O’Connor (1996, p. 39) 
afirmam que as habilidades 
não fluirão sem crenças 
e valores poderosas para 
sustentá-las. Alertam ainda 
que nossos comportamentos 
e capacidades podem ser 
muito recompensados, mas 
entrar em conflito com nossas 
crenças ou nossa identidade 
(Seymour, O’Connor; 1995, 
p.94).

Atualmente, os
processos de ensino 
tradicionais trabalham 
essencialmente com a 
transmissão de informações. 
Na PMESP isso não é 
diferente. Para que o policial 
militar desenvolva uma 
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nova habilidade, ele a repete 
exaustivamente, até adquirir o 
que se denomina de “memória 
muscular”. Para adquirir um 
novo conhecimento, repassa-
se a informação, muitas 
vezes por diversos meios 
concomitantes (áudio visual, 
leitura, etc) e pretende-se que 
haja a assimilação daquele 
conceito e sua aplicação 
posterior.

É nesse momento 
que podem ocorrer 
conflitos entre as crenças 
e valores e as habilidades, 
ou entre a identidade e 
o comportamento, por
exemplo. O correto, como já
foi esclarecido, é agir pelo
menos num nível neurológico
acima do que se pretende
modificar. Por exemplo, para
que o policial desenvolva
uma nova habilidade, deve-se
trabalhar as crenças e valores,
ou até mesmo a identidade,
gerando uma “necessidade”
de aplicação daquela nova
habilidade. Feito isso, pode-se
agir na habilidade em si. Se o
policial militar for convencido
da necessidade de aplicar
aquela habilidade, ficará
muito mais fácil ensiná-lo e,
principalmente, fazer com
que ele a aplique.

Além de negligenciar 
os aspectos relacionados 
aos denominados “níveis 
neurológicos”, o processo 
tradicional de ensino 
policial-militar parte de 
um pressuposto de que as 
informações transmitidas são 
avaliadas com a repetição do 

que foi transmitido, ou seja, se 
houver a reprodução do que 
foi ensinado, seja na teoria – 
por meio de uma prova escrita 
ou oral – seja na prática - com 
a reprodução do movimento 
desejado – supõe-se que a 
informação foi assimilada. 
Esse método de aferição não 
leva em conta o consciente e 
o inconsciente do instruendo.

De acordo com 
Seymour e O’Connor (1995, 
p. 25), a aprendizagem é uma
habilidade que se divide em
quatro estágios:

- Incompetência inconsciente:
não sabemos fazer e não
sabemos que não sabemos;

- Incompetência consciente:
não sabemos fazer e sabemos
que não sabemos;

- Competência consciente: 
sabemos fazer e temos que
nos concentrar para fazer;

- Competência inconsciente:
sabemos fazer e não 
precisamos nos concentrar 
para fazer.

Voltando à validação 
do que foi transmitido, pode-
se facilmente inferir que, 
durante uma avaliação, o 
instruendo estará fazendo 
uso de sua competência 
consciente, enquanto na 
aplicação prática do dia a dia, 
fará uso da sua competência 
inconsciente. No caso de não 
haver o pleno convencimento 

sobre a necessidade da 
aplicação daquela habilidade 
ou conhecimento, não há 
garantia, mesmo depois de 
uma avaliação rigorosa nos 
bancos escolares, de que 
sua utilização ocorrerá num 
ambiente sem controle.

SOBRE PERCEPÇÃO E 
COMUNICAÇÃO

Nesse momento, cabe 
estabelecer um paralelo da 
PNL com a neurociência. Um 
dos pressupostos básicos da 
PNL é que “o que se percebe 
do mundo tem relação 
com as sensações que se 
experimenta e não com a 
realidade em si”, ou, como 
é notadamente conhecido 
entre os praticantes da 
neurolinguística, “mapa não é 
território”.  Essa pressuposição 
tem íntima relação com a 
forma com que se assimila 
que está ao redor. Mlodinow 
afirma que

todas as mentes humanas são 
como um cientista, criando 
um modelo do mundo ao 
redor, o mundo cotidiano que 
nosso cérebro detecta pelos 
sentidos. [...] nosso modelo 
do mundo dos sentidos é 
uma aproximação, baseado 
em conceitos inventados 
pela mente. [...] O mundo que 
percebemos é um ambiente 
artificialmente construído, cujas 
características e propriedades 
são ao mesmo tempo produtos 
dos nossos processos mentais 
inconscientes dos dados reais. A 
natureza nos ajuda a preencher 
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as lacunas de informação nos 
dotando de um cérebro que 
suaviza essas imperfeições, num 
nível inconsciente, antes mesmo 
de estarmos conscientes de 
qualquer percepção. (2013, p. 
62)

[...] a nossa mente 
subliminar pega os dados 
incompletos, usa o contexto ou 
outras pistas para completar a 
imagem, faz algumas deduções 
e produz um resultado algumas 
vezes exato, outras vezes não, 
mas sempre convincente. (2013, 
p. 181)

Na mesma direção, 
Eagleman (2012, p. 64) 
esclarece que o cérebro faz 
pressupostos para poupar 
tempo e recursos e tenta ver o 
mundo apenas na medida em 
que ele precisa.

Seymour e O’Connor 
(1995, p. 22) afirmam que

Usamos nossos sentidos para 
explorar e mapear o mundo 
exterior, uma infinidade de 
possíveis impressões sensoriais 
das quais somos capazes de 
perceber apenas uma pequena 
parte. Essa parte que podemos 
perceber é filtrada por nossas 
experiências pessoais e únicas, 
nossa cultura, nossa linguagem, 
nossas crenças, nossos valores, 
interesses e pressuposições. 
Vivemos em nossa própria 
realidade, construída a partir de 
nossas impressões sensoriais 
e individuais da vida, e agimos 
com base no que percebemos 
do nosso modelo de mundo.

Na PNL, diz-se que o 
cérebro “omite, distorce ou 
generaliza” informações, 

para tornar mais simples 
a interpretação das coisas 
que estão ocorrendo ao 
nosso redor, pois, conforme 
esclarece Mlodinow (2013, 
p. 43) o sistema sensorial do
homem envia ao cérebro 
cerca de 11 milhões de bits
de informação por segundo
e a verdadeira quantidade
de informação com que 
podemos lidar foi estimada
em algo entre dezesseis e
cinquenta bits por segundo.

Se o fenômeno da 
percepção ocorre de forma 
inconsciente, deve haver ainda 
mais preocupação com o que 
é dito e como é dito em sala 
de aula. Duas pressuposições 
da PNL têm relação com 
a comunicação, de forma 
direta: “a comunicação é 
validade pelo resultado 
que gera” e “o responsável 
pela comunicação é o 
comunicador”. Ambas se 
referem à necessidade de 
conduzir a comunicação 
de forma a garantir o 
entendimento. Reforça essas 
pressuposições, a afirmação 
de Mlodinow (2013, p. 71)

Na construção da sua memória, 
há o que você disse, mas também 
há o que você comunicou, o 
que os outros participantes do 
processo interpretaram como 
sua mensagem; e, finalmente, 
o que eles lembram dessas 
interpretações.

Em cursos sobre 
comunicação e mesmo nos 
de técnica de ensino, ensina-
se que comunicação efetiva 

não ocorre somente com as 
palavras. Seymour e O’Connor 
(1995, p. 35) apresentam, 
em sua obra, que 7% da 
comunicação são realizados 
por meio de palavras; 38%, 
por meio da entonação com 
que as palavras são ditas; e 
55%, pela linguagem corporal. 
Sobre esse tema, Mlodinow 
(2013, p. 150) afirma que

Hoje os psicólogos sociais 
às vezes classificam nossa 
comunicação não verbal em três 
tipos básicos. Uma diz respeito 
aos movimentos do corpo: 
expressão facial, gestos, pose, 
movimento dos olhos. Outra é 
chamada paralinguagem, que 
inclui a qualidade e o timbre 
da voz, o número e a duração 
das pausa e sons não verbais, 
como limpar a garganta ou dizer 
“hãhã”. E finalmente a proxenia, 
o uso do espaço pessoal.

Mlodinow (2013, p. 96) 
afirma que a linguagem é 
uma coisa útil, mas nós seres 
humanos temos ligações 
emocionais e sociais que 
transcendem as palavras, e 
nos comunicamos – e nos 
compreendemos – sem 
pensamentos conscientes. 
Segundo ele,

temos uma trilha paralela de 
comunicação não verbal, e 
essas mensagens podem revelar 
mais que nossas palavras bem-
escolhidas, e às vezes ir contra 
elas. Uma vez que muito, se não 
tudo, da sinalização não verbal 
e da interpretação de sinais é 
automático e realizado sem 
nosso conhecimento e controle 
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conscientes, sem querer comunicamos um bocado 
de informação por meio de dicas não verbais 
sobre nós mesmos ou nosso estado de espírito. Os 
gestos que fazemos, a posição em que mantemos 
nosso corpo, as expressões de nosso rosto e as 
características não verbais de nosso discurso – 
tudo isso contribui para a forma como os outros 
nos veem.

Há, ainda, mais uma informação 
fundamental para ser apreciada no tema 
comunicação/percepção. Mlodinow (2013, p. 
29) apresenta o que denomina efeito fluência,
que estabelece que, se a forma for difícil de
assimilar, isso afeta nosso julgamento quanto
à substância da informação. Publicitários
conhecem muito bem esse efeito e o utilizam
para melhorar a aceitação de seus produtos,
estimulando áreas do cérebro relacionadas
ao prazer e às sensações de aconchego. Mais
adiante, será abordado o papel da oxitocina
nas sensações de prazer e aconchego.

No início do artigo, foi dito que a PNL 
é uma ferramenta que utiliza a comunicação 
de quem a aplica, e a percepção de quem se 
submete a essa experiência, para obter um 
resultado mais duradouro e profundo no tema 
que se pretende transmitir. Até agora, tratou-
se de ambas as conceituações, trazendo 
informações relevantes sobre como esses 
mecanismos – comunicação e percepção – 
podem ser úteis na transferência e fixação da 
informação. Agora, será exposto como a PNL 
pode auxiliar, efetivamente, nesse contexto.

Para melhor compreensão da ajuda 
que a PNL pode fornecer, cabe esclarecer o 
funcionamento do cérebro. Eagleman (2012, 
p. 121) afirma que

 O cérebro contém dois sistemas separados: um 
é rápido, automático e abaixo da superfície da 
consciência, enquanto o outro é lento, cognitivo 
e consciente. O primeiro sistema pode ser 
rotulado de automático, heurístico, implícito, 
intuitivo, holístico, reativo e impulsivo, ao passo 
que o segundo é cognitivo, sistemático, explícito, 
analítico, regulamentar e reflexivo.

Ele   está   se referindo à emoção e à 
razão !

A PNL trabalha de forma a “minar” as 
resistências da razão, fazendo com que as 
mensagens cheguem ao subconsciente, ou 
seja, não sejam “filtrados” pelos pressupostos 
do consciente. Para isso, podem ser utilizadas 
técnicas de comunicação passíveis de 
serem modeladas, ou seja, replicadas por 
professores e facilitadores de atividades 
comportamentais. As técnicas serão somente 
citadas e brevemente relatadas, visto que seria 
por demasiado extenso esmiuçar cada uma 
delas, havendo vasta literatura sobre a sua 
aplicação.

METAMODELO

De acordo com O’Connor (2003, p. 163),

O metamodelo é um conjunto de padrões de 
linguagem e perguntas que reconectam as 
deleções, distorções e generalizações à experiência 
que as gerou. As perguntas do metamodelo fazem 
a “engenharia inversa” da linguagem, trabalhando 
a estrutura superficial para obter insight sobre 
estrutura profunda por trás dela.

Ainda de acordo com o autor, o 
metamodelo coleta informações, esclarece 
significados, identifica limitações e oferece 
escolhas. Bandler e Grinder (1982, p. 84), 
criadores do metamodelo, definem que ele 
é um modelo verbal, um modo de escutar 
a forma das verbalizações, invés de seu 
conteúdo. De acordo com O’Connor (2003, 
164), o metamodelo consiste em 13 padrões 
divididos em três categorias: deleções ou 
omissões, generalizações e distorções.

Conforme explanado anteriormente, 
o cérebro recebe milhões de informações
por segundo, porém, conscientemente,
percebe-se somente algumas delas. Para
potencializar o uso dessas informações, tanto
conscientemente percebidas, quanto as
armazenadas no inconsciente, a PNL estabelece 
que o cérebro realiza “deleções ou omissões” –
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exclui do contexto informações, teoricamente, 
desnecessárias –, “generalizações” – aplica a 
um contexto único, informações padronizadas 
ou genéricas –, ou, “distorções” – estabelece 
relações não-verdadeiras entre fatos distintos. 
O metamodelo age diretamente para corrigir 
essas situações, por meio de perguntas 
estruturadas, que visam a evidenciar o que 
foi omitido ou deletado, generalizado ou 
distorcido.

Pode-se dizer, portanto, que a aplicação 
do metamodelo visa a dirimir eventuais lacunas 
na comunicação, minimizando a necessidade 
de o cérebro completar essa informação, fato 
que pode gerar uma diferença significativa 
entre o que se falou e o que se entendeu.

Em exemplos de fácil entendimento, 
pode-se perguntar “o que exatamente” 
alguém deseja saber, sempre que surgirem 
perguntas mal formuladas pela omissão 
de algum elemento; ou “sobre quem/o 
que exatamente se está falando”, quando 
surgir uma generalização; ou ainda, “como 
exatamente isso causa aquilo”, numa distorção 
de causa e efeito.

RAPPORT

O’Connor e Seymour (1995, p. 37), 
explicam como se dá o rapport

Podemos criar empatia com qualquer pessoa 
aperfeiçoando a capacidade natural de empatia 
que usamos diariamente. Através do espelhamento, 
da reprodução da linguagem corporal e do tom de 
voz, é possível estabelecer rapidamente um clima 
de empatia com praticamente qualquer pessoa. O 
contato visual é uma técnica clara de rapport, e, 
em geral, a única que é ensinada conscientemente 
na nossa cultura, que tem um tabu muito forte 
contra se observar conscientemente a linguagem 
corporal e reagir a ela.

O rapport é fundamental para garantir a 
aproximação e a credibilidade com o público 
alvo da mudança de comportamento. Ao 

aprender sobre técnicas de rapport, o futuro 
aplicador recebe de pronto a seguinte lição: 
acompanhe, acompanhe e depois conduza. 
Ou seja, deve-se inicialmente acompanhar 
os outros indivíduos para, somente após 
garantir o estabelecimento da empatia, passar 
a conduzi-los. Essa técnica é muito importante 
quando há diferenças significativas de posto 
ou graduação entre professores e alunos, 
pois facilita a comunicação, pela aproximação 
ente os interlocutores, possibilitando que a 
conversa flua com mais naturalidade e no 
caminho desejado.

Num exemplo simples, para ser 
ouvido, deve-se utilizar a mesma linguagem 
do interlocutor. Dessa forma, discursos 
rebuscados têm um público alvo específico e 
não devem ser utilizados a todo momento. 

ÂNCORAS

De acordo com Seymour e O’Connor 
(1995, p. 69), âncoras são disparadores de 
estados de espírito, ou seja, gatilhos que 
permitem reviver um determinado estado 
de espírito. Segundo O’Connor (2003, p. 88), 
esses gatilhos podem ser visuais, auditivos ou 
cinestésicos, podendo estimular uma ação ou 
mudar um estado emocional.

Validando essa técnica da PNL, Eagleman 
(2012, p. 78), citando A. R. Damasio, afirma que

as sensações produzidas por estados físicos do 
corpo guiam o comportamento e a tomada de 
decisão. Os estados corporais tornam-se ligados 
a resultados de acontecimentos no mundo. 
Quando algo de ruim acontece, o cérebro aciona 
todo o corpo (batimento cardíaco, contração dos 
intestinos, fraqueza muscular e assim por diante) 
para registrar essa sensação, e tal sensação torna-
se associada com o evento. Quando o evento 
é objeto de reflexão, o cérebro essencialmente 
passa uma simulação, revivendo as sensações 
físicas do acontecimento. Essas sensações então 
servem para dirigir, ou pelo menos influenciar, a 
tomada de decisão subsequente. Se as sensações 
de determinado evento são ruins, elas dissuadem 
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da ação; se são boas, a encorajam.

O’Connor e Seymour (1995, p. 70) 
ensinam que as âncoras se instalam

Primeiro, por repetição. Se vemos constantemente 
a cor vermelha associada ao perigo, ela se torna 
uma âncora. Temos então a aprendizagem 
simples: vermelho significa perigo. Em segundo 
lugar, e muito mais importante, é que se pode 
criar uma âncora instantaneamente, se a emoção 
for forte e o momento certo. A repetição só é 
necessária se não houver nenhum envolvimento 
emocional. Pense em sua época de escola (que 
por si só já é uma âncora poderosa), e lembre-se 
como era fácil aprender um assunto interessante 
e estimulante. No entanto aqueles que não lhe 
interessavam exigiam muita memorização. Quanto 
menos envolvimento emocional, mais repetições 
necessárias para estabelecer uma associação.

Mlodinow (2013, p. 211-212) 
complementa

Por causa dos processos subliminares, a fonte 
de nossos sentimentos costuma ser um mistério 
para nós, assim como os próprios sentimentos. 
Sentimos muitas coisas de que não temos ciência. 
[...] Se quisermos ter um entendimento válido de 
quem somos e, portanto, de como reagiremos a 
certas situações, temos de entender os motivos 
de nossas decisões e comportamentos; e, ainda 
mais fundamental, precisamos entender nossos 
sentimentos e suas origens.

Instalar âncoras durante o treinamento, 
que podem garantir a mudança 
comportamental, é uma estratégia segura 
e viável. Um exemplo de âncora forte, que 
pode ser instalada, é em relação à família. 
Com raríssimas exceções, a família sempre traz 
reações positivas, principalmente quando se 
evoca a mãe e os filhos. Nesse caso, a âncora 
instalada está ligada à emoção e, como foi 
mostrado anteriormente, a emoção está ligada 
ao subconsciente e não ao consciente. 

Num exemplo prático, pode-se 
usar a âncora dos filhos para reforçar o 

comportamento de usar o cinto de segurança 
em viatura, com a simples comparação do que 
o policial pratica em seu dia a dia com os filhos, 
ou seja, porque ele exige que o filho use cinto
em seu veículo particular: por segurança ou
por que pode ser multado? A resposta a essa
pergunta, via de regra, é a segurança, e daí
pode-se desafiar o interlocutor a raciocinar: se
ele quer os filhos seguros, usando cinto, não
é justo ele usar o cinto para estar seguro e
retornar para os filhos ao final do serviço?

O subconsciente irá armazenar essa ideia 
do retorno seguro para o lar após o serviço e 
fará seu papel quando o consciente estiver 
preocupado com outras demandas.

LINGUAGEM INESPECÍFICA DE MILTON 
ERICKSON

Milton Erickson já foi considerado o maior 
hipnoterapeuta do mundo e foi o fundador 
da Sociedade Americana de Hipnose Clínica. 
A linguagem adotada por Erickson em sua 
hipnose é exatamente inversa ao metamodelo, 
ou seja, propositalmente vaga (Seymour, 
O’Connor, 1995, p. 127). Segundo Seymour 
e O’Connor (1995, p. 128), essa maneira de 
utilizar a linguagem ficou conhecida como 
Modelo de Milton, um modelo que se opõe 
e ao mesmo tempo complementa a exatidão 
do metamodelo. A utilização desse tipo de 
linguagem facilita o acesso ao inconsciente, 
pois permite que o ouvinte complete as 
lacunas da linguagem vaga com o significado 
que lhe convier. 

A sonegação da informação mantém a 
mente consciente ocupada em vasculhar seu 
depósito de lembranças para preencher os 
vazios (Seymour, O’Connor, 1995, p.130).

Num exemplo relacionado com o 
anterior, quando não se tem a certeza de que 
os interlocutores têm filhos, pode se utilizar 
da linguagem vaga, substituindo “filho” por 
“ente querido” e dessa forma, cada ouvinte 
irá preencher essa “lacuna” com o que lhe 
for mais agradável; quem irá procurar esse 
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“ente querido” é o consciente, que rastreará 
dentre todos os conhecidos e parentes aquele 
que mais se encaixa no contexto. Enquanto 
isso, o subconsciente estará armazenando o 
conteúdo principal da mensagem: use o cinto 
para a sua segurança!

O PAPEL DA OXITOCINA

Muito se falou de emoção e sentimento 
até agora, porém como isso pode ser 
potencializado para se alcançar a mudança de 
comportamento?

Zak (2012, p. 58), citando William James, 
o pai da psicologia experimental, define
emoções como as mudanças pelas quais o
corpo passa quando os sentimentos captam
certos sinais do ambiente. Ainda segundo o
autor,

Essas alterações no estado do organismo 
acontecem quase que instantaneamente, sem 
qualquer controle voluntário ou consciência. 
Quando os seres humanos tomam consciência 
dessas sensações físicas a ponto de poder 
identificá-las e rotulá-las como angústia ou 
empatia (ou medo, felicidade e contentamento), 
trata-se do que James chamou de “sentimento”. 
Um sentimento é o estado consciente da emoção. 
A emoção é a experiência física em nossas células 
e tecidos.

E o que a oxitocina tem a ver com tudo 
que foi tratado até agora? É simples. A oxitocina 
é conhecida como hormônio reprodutivo 
feminino (Zak, 2012, p. II, introdução); é 
também uma molécula, ou peptídeo, que 
funciona como neurotransmissor, enviando 
sinais ao cérebro (Zak, 2012, p. 23). Mas, o que 
interessa realmente é que 

o nível de oxitocina se eleva quando recebemos
uma demonstração de confiança e/ou quando 
algo nos deflagra compaixão e afinidade, a que
chamamos hoje de empatia. Quando a oxitocina
se eleva, ficamos mais gentis, generosos, 
colaborativos e carinhosos. Mas quando os 
cientistas chamam esses comportamentos de pró-

sociais, na verdade é uma forma mais técnica de 
dizer que seguem a Regra de Ouro: “Aja com os 
outros como gostaria que agissem com você”. (Zak, 
2012, p. VIII, introdução)
Na natureza, a oxitocina aumenta quando sinais 
do ambiente indicam que é seguro relaxar e se 
aninhar. (Zak, 2012, p. 24)
Quando um estímulo social positivo induz a 
liberação da oxitocina, a molécula da moralidade, 
por sua vez aciona a liberação de dois outros 
neurotransmissores de bem-estar: dopamina e 
serotonina. A serotonina reduz a ansiedade e 
melhora o humor. A dopamina está associada 
a comportamentos que levam à busca pelo 
atingimento de metas, direcionamento e reforço 
de aprendizagem. Ela motiva e torna agradável a 
busca por atividades que resultam em recompensa. 
(Zak, 2012, p. 39)

Como já foi dito, ao ser utilizada a PNL 
nos treinamentos, enfatiza-se a emoção, 
a fim de permitir um acesso mais fácil ao 
subconsciente. A emoção despertada, na maior 
parte das vezes, é positiva, ou seja, estimula a 
produção de oxitocina, tornando agradável 
aquela atividade e, consequentemente, 
instalando uma âncora que o fará reviver 
aquele sentimento em outros momentos.

Nas atividades de PNL, o contato físico 
é constante. Apertos de mão e abraços são 
comuns, bem como atividades que exijam o 
contato entre as pessoas. Porquê? Pois nessas 
ocasiões também há o estímulo à produção 
de oxitocina. Zak (2012, p. 48) demonstra a 
importância do toque

Um dos aspectos interessantes sobre o abraço é o 
papel que a confiança desempenha. Certamente, 
abraços podem ser tranquilizadores e inspirar 
generosidade, mas também podem ser uma 
invasão indesejada e a violação do espaço de 
alguém. A diferença é o contexto social e a 
confiança social.
Abraços são uma forma de cumprimento, que, 
por sua vez, estabelecem, demonstram ou 
reconstroem vínculos sociais.
Cada gesto no ato de cumprimentar se destina 
a transmitir informações, muitas das quais 
relacionadas à confiança, e a maioria delas não 
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processamos conscientemente. Mas, em geral, o inconsciente se sai bem. [...] E nada mais reconfortante 
que um abraço caloroso, que expressa a confiança advinda da liberação da oxitocina.

Um exemplo da exploração dos benefícios da oxitocina nas atividades realizadas, é a 
recepção aos participantes, que ocorre com um tapete vermelho, pelo qual todos passam, 
sendo aplaudidos e cumprimentados.

CONCLUSÃO

Como foi demonstrado, a PNL - como ferramenta que utiliza a comunicação e a percepção, 
entre outras capacidades de quem se submete a essa experiência, para obter um resultado 
mais duradouro e profundo no tema que se pretende transmitir - tem suporte científico, 
principalmente, da neurociência, que referenda sua aplicação e dá validade a algumas de suas 
pressuposições e técnicas. 

Os resultados alcançados com sua aplicação apontam para a melhora da autoestima, da 
produtividade, do controle da letalidade policial, além da absorção mais profunda de algumas 
informações, que, sem a aplicação da PNL, poderiam deixar de ser aplicadas futuramente. 
Em outras palavras, a PNL é uma aliada para a mudança comportamental do policial militar 
e pode ser aplicada nos diversos cursos e treinamentos policiais-militares, além de atividades 
comportamentais com objetivos específicos, de acordo com as necessidades institucionais. 

E, caso ainda haja algum tipo de preconceito em relação à PNL, que se mude o foco e se 
empregue os ensinamentos da neurociência, naquilo que a valida.
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RESUMO 

A Polícia Militar, à qual o Legislador Constituinte Originário atribuiu a nobre função de preser-
var a ordem pública, vislumbrou a necessidade de se dar outro tratamento aos conflitos 

inerentes ao convívio em grupo. Nesse contexto, este trabalho pretende, por meio de uma 
ótica não estanque, demonstrar que é possível a resolução consensual de inúmeras ocorrên-
cias caracterizadas pelo espírito beligerante, em regra, de uma sociedade digital e imediatista. 
Através de pesquisas doutrinárias, dados estatísticos, tudo com base na legislação atinente, será 
demonstrada a nova visão da Polícia Militar do Estado de São Paulo no trato com o cidadão 
envolto em um conflito social. Concluindo-se no sentido de que o convívio harmônico é pos-
sível através de uma Mediação transformadora capaz de impedir o escalonamento da violência. 

POLÍCIA MILITAR E A MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA:
A RESOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS SOCIAIS SOB UM 
NOVO ENFOQUE

AUTORES: 
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INTRODUÇÃO

Tendo em vista o crescimento 
vertiginoso da sociedade 

contemporânea, os conflitos, principalmente 
aqueles de menor ofensividade, passaram a 
ter um aumento expressivo. Tudo é motivo de 
descontentamento. As pessoas se tornaram 
intolerantes, razão pela qual a comunicação 
tornou-se desconexa, truncada, passando a 
reverberar sua completa discórdia. No ponto, 
para fins elucidativos, podemos citar alguns 
casos que são agentes causadores dessas 
adversidades: um acidente de trânsito que, 
além dos danos materiais, pode ocasionar uma 
discussão acirrada; um débito inadimplido; 
dentre outras situações que podem gerar um 
conflito. 

Em verdade, onde estiverem duas ou 
mais pessoas reunidas, o conflito sempre 
estará presente. É da natureza humana.

Além de inúmeros exemplos que podem 
ser trazidos à baila, ressaltam-se as controvérsias 
inerentes ao Direito de Vizinhança, as quais 
podem se refutadas por meio do que dispõe 
o artigo 1277, caput, Capítulo V, Título III, do
Código Civil Brasileiro de 2002: “O proprietário
ou o possuidor de um prédio tem o direito
de fazer cessar as interferências prejudiciais
à segurança, ao sossego e à saúde dos que
o habitam, provocadas pela utilização de
propriedade vizinha”.

Momento oportuno, abordaremos o 
tema com maior vagar. Entretanto, vemos ser 
pertinente citar a parêmia de que “o direito de 
um vai até onde começa o direito do outro”.  

Neste cenário, a Polícia Militar observou 
que a Lei de Mediação, como instrumento 
capaz de dirimir as contendas que chegam 
ao seu conhecimento, tem o condão de 
restabelecer a ordem e a paz social. A evolução 
da sociedade já demonstrou que uma Polícia 
alheia aos anseios daquele conjunto, na qual 
se insere, estará fadada ao descrédito. 

Foi pensando nisso, que a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, por meio do Comando 

de Policiamento do Interior Dez – CPI-10, 
sediado em Araçatuba, em setembro de 2016, 
começou a se valer dos ditames preconizados 
pela Lei 13.140/2015. Esse Diploma Legal, que 
dispõe sobre Mediação de Conflitos, passou a 
ser a mais nova ferramenta da Corporação no 
intuito de prestar um serviço de excelência 
e acolhedor àqueles que a procuram. Para 
tanto, e um melhor entendimento do presente 
trabalho, pensamos que se faz necessária uma 
breve explanação sobre o que vem a ser essa 
parcela da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, sediada em Araçatuba. 

O CPI-10 abrange 43 (quarenta e três) 
municípios, os quais representam um universo 
de 756.000 habitantes alocados em uma área 
de 18.586 km². Todos sendo atendidos por uma 
Polícia Militar que é guiada pelo que preceitua 
o artigo 144, parágrafo 5º, 1ª parte, da Lei
Maior, que assim dispõe: “Às policias militares
cabem a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública [...]”, pois o Legislador
Constituinte Originário assim a quis, não resta
dúvida. No entanto, chegou o momento desse
apego à letra fria da lei ser interpretado de
outro modo, isto é, uma verdadeira quebra de
paradigmas no que tange aos atendimentos
de ocorrências. Neste caso, as contendas que
se postarem perante a Corporação seriam
dirimidas por meio da Mediação de forma
complementar o trabalho policial, ou seja, a
Polícia Militar dispondo de outra ferramenta
no combate ao conflito social, que, por
vezes, pode desencadear atos irreparáveis,
principalmente na seara penal. Em verdade, a
Instituição busca a humanização das relações
sociais, um tanto quanto esquecido pela
sociedade atual.

O ser humano é mutável. Ele se 
reinventa a todo o momento. Com isso, o 
Comando do CPI-10 vislumbrou que era 
necessário acompanhar essa metamorfose 
social. Para tanto, verificou que uma parcela 
significativa desses habitantes poderia ser 
atendida de outra forma, qual seja, por meio 
da mediação. Nessa linha, reorganizou-se no 
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sentido de dirimir as controvérsias por meio 
de um policial-mediador, razão pela qual os 
conflitos passaram a ser estancados ao ponto 
de proporcionar uma visão para a sociedade 
de que a polícia é comunitária e está atenta 
aos reclamos sociais. 

Importante salientar, que a Mediação 
caminha pela vertente complementar 
ao trabalho ostensivo dos patrulheiros 
contribuindo, por conseguinte, na prevenção 
de cometimento de infrações penais de maior 
gravidade. Desse modo, temos uma Polícia 
Militar mostrando-se intrínseca à sociedade, 
pois além de ser ostensiva e preventiva, é, 
outrossim, uma polícia cidadã. 

É nessa trilha que o CPI-10 implantou, 
em caráter incipiente, 08 (oito) NÚCLEOS DE 
MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA – NUMEC, sobre 
os quais, posteriormente, iremos expor com 
maior vagar sobre suas peculiaridades, bem 
como a base legal que os fundamentam.

Destarte, nas palavras do ilustre 
professor de HARVARD (URY, 2013, p. 8-9), 
reconhecido internacionalmente como um 
dos maiores especialistas em negociação e 
gestão de conflitos, o qual vai dizer: 

Nosso desafio, portanto, não é eliminar o conflito, 
mas sim transformá-lo. É mudar o modo por meio 
do qual lidamos com nossas diferenças – da rixa 
destrutiva à cooperação construtiva. Não se deve 
subestimar a dificuldade dessa tarefa, e, contudo, 
nenhuma tarefa é tão urgente no mundo de hoje. 

Em outras palavras, a Polícia Militar tem 
plena consciência de que a dissonância entre 
indivíduos não será extinta por completo, o 
que é fato, pois se abolir o conflito, em tese, 
nos levaria à inexistência da raça humana.

1. Do Conflito e suas particularidades

Conflito, em sua acepção gramatical,
assevera que se trata de um “ato, estado ou 
efeito de divergirem muito ou de se oporem 
duas ou mais coisas; choque, enfrentamento; 
discussão acalorada; desavença” (HOUAISS, 

2004, p. 179). Essa definição reflete, de forma 
cristalina, os eventos belicosos em que uma 
grande parcela da sociedade se vê envolvida 
atualmente.

Inicialmente, a partir do momento em 
que o homem se viu parte de uma sociedade, o 
conflito tomou seu corpo e passou a fazer parte 
desse conjunto. Logo, não está dissociado 
do arquétipo inerente a um conviver em 
coletividade. Tudo pode gerar conflito. Nesse 
ponto, interessante a conclusão emitida pela 
Professora Mestre em Direito Liliam Aparecida 
Caldeia de Oliveira, (2012, p. 213), que assevera:

A mola propulsora de todo conflito exposto em 
Hamlet, obra escrita por Shakespeare, por volta de 
1600, é a mesma geradora da maioria dos conflitos 
atuais. Uma palavra pequena, de apenas cinco 
letras, mas que causa mais mortes que a Guerra do 
Vietnã: poder. A ambição do homem pelo poder o 
leva a ultrapassar barreiras de ordem ética, moral, 
religiosa, familiar, etc. 

Essa visão da professora é, em certa 
dose, recoberta de realidade, pois nos leva a 
intuir que, em tese, a busca incessante pelo 
poder seja o estopim de uma determinada 
controvérsia. Para um dos mestres da 
Sociologia, Max Weber, o poder “significa a 
probabilidade de impor a própria vontade 
dentro de uma relação social, mesmo que 
contra toda a resistência e qualquer que seja o 
fundamento dessa probabilidade”  . 

Claro que, entender e aceitar o que o 
outro pleiteia, não é um trabalho mental dos 
mais fáceis. Na disputa pelo chamado bem da 
vida , necessariamente, uma das partes quer se 
impor em detrimento da outra empregando, 
para tanto, qualquer meio impositivo. É a 
tentativa de fazer valer seu poder dissuasório, 
até mesmo através da força física. 

Na mesma linha dos argumentos 
expostos, o cofundador do Programa de 
Negociação de Harvard William Ury (2013, p. 
10) vai dizer:

Para a geração passada, o termo ‘negociação’ tinha 
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uma conotação preponderantemente antagônica. 
A questão comum na mente das pessoas era “quem 
vai vencer e quem vai perder essa negociação?” 
Para negociar um acordo, tinha-se que ‘ceder’. Não 
era uma possibilidade agradável. A ideia de que 
ambos os lados poderiam se beneficiar, de que 
ambos poderiam obter ‘ganho’, era estranha para a 
maior parte das pessoas na maioria dos contextos. 

Analisando as proposições dos 
estudiosos acima, percebemos que é inegável a 
tentativa de nós, seres humanos, subjugarmos 
uns aos outros no intuito de obter vantagem 
sobre algo ou alguma coisa; qualquer que 
seja o objeto em disputa. É, em certa medida, 
regra de conduta de uma parcela significativa 
dos brasileiros. Nesse quadro, a mediação vem 
para demonstrar que existem outras formas 
de obter o que se almeja. Entra em cena, nesse 
ponto, segundo a professora Mestre e Doutora 
em Direito Processual pela USP (TARTUCE, 
2015, p. 67, apud, LORENCINI, SALLES, ALVES 
DA SILVA, 2012, p. 57), o denominado sistema 
Multiportas, o qual é definido como: 

O complexo de opções que cada pessoa tem à 
sua disposição para buscar solucionar um conflito 
a partir de diferentes métodos; tal sistema (que 
pode ser ou não articulado pelo Estado) envolve 
métodos hetero-compositivos (adjudicatórios) e 
auto-compositivos (consensuais), com ou sem a 
participação estatal.

Em outras palavras, através da Mediação, 
cria-se a possibilidade de o conflito ser resolvido 
por diversas maneiras. Estas são colocadas 
em mesa pelos próprios envolvidos, os quais, 
ousamos dizer, são os “juízes da causa” que 
os ligam, isto é, elas são empoderadas, a fim 
de que possam elas mesmas dar um destino 
consensual à lide. O sistema Multiportas, que 
possui uma denominação autoexplicativa, 
nos revela, reiteramos, a possibilidade de as 
partes terem plenas condições de eliminarem 
o antagonismo que se iniciou devido a algo,
em tese, inexpressivo.

A história relata que o homem médio 

sempre aprendeu que tudo que entende ser 
seu de direito deve ser pleiteado por meio 
do Poder Judiciário. Trata-se de uma tradição 
muito arraigada no âmago da sociedade, isto é, 
a ideia de que a litigiosidade se faz necessária 
a todo o momento. Com isso, a espiral da 
incompreensão se aprofunda. Nesse ponto, o 
policial militar-mediador entra em cena. Por 
meio de técnicas apropriadas ele surge como 
o facilitador capaz de aplacar a controvérsia
instalada. Para tanto, maneja as ferramentas
disponíveis em sede de Meios Consensuais de
Resolução Adequada dos Conflitos, no sentido
de debelar a relação conflituosa que lhe é
apresentada.

Valendo-se da empatia, do 
empoderamento, dentre outras técnicas 
aplicáveis a cada caso concreto, o policial 
militar-mediador terá todas as condições 
de demonstrar uma nova visão sobre o fato 
objeto da controvérsia. Antes de ele ser um 
mediador qualificado, na acepção atual, por 
meio das técnicas inerentes à sua atividade-
fim, ainda que empiricamente, já possui toda 
uma preparação psicológica no sentido de 
saber conduzir as diversas ocorrências com 
as quais se depara. Portanto, ao se aplicar as 
técnicas de Mediação os contendores terão 
seus ânimos arrefecidos e, a partir de então, 
o encontro de um resultado satisfatório, o
qual se mostra como mais acertado, motivo
pelo qual a essência do “ganha-ganha” se
confirmaria, ou seja, ambos sairiam do conflito
em pé de igualdade.

2. Do arcabouço jurídico balizador

Antes de adentrarmos ao regramento 
legal que fundamenta a atuação do policial 
militar como mediador extrajudicial, faz-
se necessária uma breve exposição sobre o 
que se entende por autotutela e os métodos 
adequados de solução dos conflitos e suas 
implicações.

Sobre a autotutela, tem-se a ideia trazida 
pelo professor de Direito Processual Civil 
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(NEVES, 2016, p. 3), a qual se traduz como “a 
forma mais antiga de solução de conflitos, 
constituindo-se fundamentalmente pelo 
sacrifício integral do interesse de uma das 
partes envolvida no conflito em razão do 
exercício da força pela parte vencedora”. 

No que toca à autotutela, conforme 
os ensinamentos do nobre professor, infere-
se que o poder era o fio condutor das 
controvérsias havidas outrora. Nessa linha 
e conforme entendimento citado alhures, o 
homem ambicioso sempre se valeu, e ainda 
o faz, do poder para obter seus pleitos, ou
seja, ainda que a sociedade evolua, a busca
incessante e aquilo que entende ser seu de
direito, em tese, nunca se extinguirá. Logo,
reforça-se que a Polícia Militar, ao se imiscuir
junto às demais autoridades constituídas
da República, por meio da Mediação, aspira
à pacificação social. Ressalta-se que vários
órgãos imbuídos na busca por uma sociedade
harmônica tende a aplacar o viés litigioso
infligido às controvérsias.

A doutrina especializada orienta no 
sentido de que os meios adequados de 
resolução de conflitos são: a negociação, 
a arbitragem, a conciliação e a mediação. 
Nesse contexto, são pertinentes as palavras 
do desembargador aposentado do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, Kazuo Watanabe, o 
qual foi muito feliz ao dizer que “Sociedade 
não pode ser tão dependente do Estado para 
resolver conflitos”  . 

Reveste-se de notoriedade esse 
sentimento da sociedade brasileira quanto ao 
fenômeno da litigiosidade, isto é, tudo tem que 
ser resolvido pelo estado-juiz. Ademais, tem 
a falsa ideia de que qualquer demanda cabe, 
única e exclusivamente, ao Estado determinar 
quem está certo e quem está errado, conforme 
os argumentos apresentados. A dialética 
de Hegel se faz presente nesse ponto. Aqui 
abrimos um parêntese, a fim de prestar singelo 
esclarecimento no que tange à expressão 
“falsa ideia”. Isso porque, vale lembrar, que as 
controvérsias de maior complexidade devem 

ser presididas pelo magistrado, uma vez que 
é a pessoa habilitada a dizer o direito, isto é, o 
brocardo romano da mihi factum, dabo tibi ius 
(me dá os fatos, e eu te darei o direito) exerce 
sua plenitude. De outro lado, as questões 
de menor relevância (danos materiais em 
acidentes de trânsito, divergências entre 
vizinhos devido ao som alto de forma reiterada 
e etc.) vão ao encontro daquilo que o festejado 
professor Kazuo Watanabe cunhou. 

A sociedade deve buscar, na medida do 
possível, resolver seus pequenos conflitos; 
empoderar-se daquilo que lhe envolve e dar 
outro rumo para a controvérsia, tornando-a 
um acordo saudável e harmonioso, sem a 
ingerência do Estado.  

Duas “verdades” que se digladiam, 
por vezes, sofrem a influência do célebre 
princípio da verdade real plasmado no artigo 
370 do Novo Código de Processo Civil, que 
assim dispõe: Caberá ao juiz, de ofício ou a 
requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias ao julgamento do mérito” (grifo 
nosso). Na espécie, há uma terceira “verdade”. 
Para tanto, pedimos venia aos que pensam 
diversamente, mas o dispositivo legal ao 
dizer que ao juiz cabe determinar as provas 
necessárias ao deslinde da controvérsia, 
resta evidente que temos uma “terceira 
verdade”. Nesse contexto, indaga-se: Por que 
não enaltecer o “poder” que os envolvidos 
possuem no sentido de proporcionar uma 
melhor solução à demanda que os envolve? 
Por que deixar ao arbítrio do estado-juiz para 
que prolate uma decisão que, guardadas 
devidas proporções, não possa agradar 
requerente, requerido ou a ambos? Pontos 
nevrálgicos, conforme cada caso concreto, 
poderão ser completamente sanados com o 
emprego da Mediação Comunitária proposta 
pela Polícia Militar. Evitando, dessa maneira, 
a exasperação da  espiral conflituosa, a qual 
poderia ocasionar a infringência de algum 
tipo penal alocado no Diploma Repressivo. 
Lembrando, também, que tais atitudes 
beligerantes poderiam ter reflexos em outras 
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searas do ordenamento jurídico pátrio. 
No ponto, repise-se que uma verdade 

não deve sobressair em detrimento de outra, 
pois o que realmente importa é o sentimento 
de empatia capaz de deflorar um sentimento 
de “ganha-ganha”, base fundamental aos meios 
adequados para a resolução dos conflitos. Em 
outras palavras, nenhum dos interessados 
sairá derrotado do litígio, porquanto, ante 
ao ato de ceder, em certa medida, no que se 
refere ao objeto da pretensão resistida, ambos 
sairão ganhando. O importante é um saber se 
colocar no lugar do outro.          

 Quanto à negociação, tem-se um 
instrumento através do qual os próprios 
interessados chegam um bom termo. Toda a 
argumentação necessária se desdobra entre os 
envolvidos, sem a interferência de um terceiro, 
isto é, não há um facilitador a fim de auxiliar 
as partes no sentido da construção do acordo. 
Portanto, todas as tratativas necessárias são 
configuradas entre os próprios envolvidos, 
chegando, assim, ao resultado esperado. 

A conciliação, por sua vez, compreende o 
auxílio de um terceiro facilitador. Este, através 
de técnicas pertinentes conduzirá toda a 
audiência objetivando, preliminarmente, 
a reconstrução da comunicação, para, 
posteriormente, atingir, quiçá, o acordo entre 
os envolvidos. Nessa linha, é o entendimento 
da professora Fernanda Tartuce (2015, p. 48) 
que vai dizer: 

Por tal técnica, um profissional imparcial intervém 
para, mediante atividades de escuta e investigação, 
auxiliar os contendores a celebrar um acordo, se 
necessário expondo vantagens e desvantagens em 
suas posições e propondo saídas alternativas para 
a controvérsia, sem, todavia, forçar a realização do 
pacto.

Logo, a conciliação se perfaz em um 
contexto por meio do qual um terceiro auxilia 
os envolvidos no intuito de chegarem a um 
bom termo quanto ao imbróglio que os 
envolve. 

Ao tratarmos da mediação, tal técnica 

é merecedora de uma apreciação com maior 
profundidade, visto que se trata da base 
legal que orienta os trabalhos prestados 
à comunidade guarnecida pelos policiais-
mediadores lotados no CPI-10.

Em caráter introdutório, trazemos a 
lume os ensinamentos da professora Fernanda 
Tartuce (2015, p. 51) quanto ao que vem a ser a 
mediação. Para ela: 

É o meio consensual de abordagem de 
controvérsias em que uma pessoa isenta e 
devidamente capacitada atua tecnicamente para 
facilitar a comunicação entre as pessoas para 
propiciar que elas possam, a partir da restauração 
do diálogo, encontrar formas produtivas de lidar 
com as disputas.

A mediação como ferramenta de 
trabalho na esfera policial militar quando se 
fala de atendimento de ocorrências, reforça o 
anseio de uma Polícia Cidadã; Comunitária. Ao 
empregar a filosofia da paz, do entendimento 
entre as pessoas, a Polícia Militar vislumbra 
demovê-los de um sentimento combativo e 
pronto para o “confronto”. 

A Mestre e Doutora Fernanda Tartuce 
(2015, p. 220), proeminente defensora das 
técnicas, assevera que “uma das finalidades 
da mediação pode ser evitar o acirramento 
da potencial litigiosidade e, por meio do 
restabelecimento da comunicação entre os 
indivíduos, evitar que outros conflitos venham 
a se somar ao quadro contencioso”. Logo, as 
controvérsias de menor potencial ofensivo, 
objeto de trabalho da Polícia Militar, podem 
ter outro desfecho quando resolvidos por 
meio da Mediação Comunitária conduzida 
pela Instituição. 

Importante dizer que os ditames 
preconizados pela Resolução nº 125 do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, base 
legal incipiente dos chamados Métodos 
Consensuais de Resolução de Conflitos que lá 
pelos idos de 2010 já almejava a proliferação 
da cultura de paz na tentativa de resolução 
dos conflitos insertos em uma sociedade que 
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cultua o litígio.  Quase sete anos se passaram, 
após sua publicação, a Resolução 125 do 
CNJ vem imprimindo, vigorosamente, sua 
força revolucionária capaz de restabelecer 
a comunicação, de outra forma, entre 
contendores. 

Com o advento do Novo Código de 
Processo Civil, a Mediação passou a ter 
lugar de destaque, além de regular a função 
de mediador, nos termos do artigo 165 e 
seguintes do referido Diploma Legal. Todavia, 
a normatização da matéria não se resumiu à lei 
processual civil. 

Em 26 de junho de 2015, a lei 13.140 
foi publicada e, por consequência, passou a 
disciplinar a Mediação envolvendo particulares 
e entes públicos, que logo no parágrafo único 
do artigo 1º já descreve o que ver a ser a 
mediação: “Considera-se mediação a atividade 
técnica exercida por terceiro imparcial sem 
poder decisório, que, escolhido ou aceito 
pelas partes, as auxilia e estimula a identificar 
ou desenvolver soluções consensuais para 
a controvérsia” (grifo nosso). Os termos em 
destaque demonstram que a Polícia Militar 
tem plena capacidade de exercer a atividade 
de mediador judicial.

Em outro ponto, o policial militar 
encontra, outrossim, base legal para atuar 
como mediador extrajudicial, conforme o que 
dispõe o art. 9o da lei 13.140/2015, o qual assim 
enuncia: “Poderá funcionar como mediador 
extrajudicial qualquer pessoa capaz que 
tenha a confiança das partes e seja capacitada 
para fazer mediação, independentemente de 
integrar qualquer tipo de conselho, entidade 
de classe ou associação, ou nele inscrever-se” 
(grifo nosso). 

O dispositivo legal ao determinar que 
poderá ser mediador extrajudicial qualquer 
pessoa capaz, possibilitou à Polícia Militar ter a 
certeza de que, além de já prestar um serviço 
técnico voltado aos anseios da comunidade, 
poderia aperfeiçoar seu trabalho com base 
no que preleciona a Lei de Mediação. Tudo 
no intuito de se juntar aos demais órgãos 

competentes visando à busca da melhor 
solução para a resolução dos conflitos que 
surgem diuturnamente. 

No intuito de prestar um serviço de 
qualidade aos munícipes, o Comando do CPI-
10, no dia 30 de setembro de 2016, oficializou 
um termo de cooperação com o Centro 
Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania 
de Araçatuba-SP – CEJUSC, a fim de que 
todos os acordos, considerados frutíferos, 
fossem homologados por sentença judicial. 
Assim, o trabalho destinado aos cidadãos terá 
um reforço judicial. Ademais, cabe salientar 
que tudo está em plena consonância com 
o que preconiza a lei 13.140/2015, uma vez
o parágrafo único do artigo 20 do referido
Diploma Legal assim dispõe: “o termo final
de mediação, na hipótese de celebração de
acordo, constitui título executivo extrajudicial
e, quando homologado judicialmente, título
executivo judicial”. (grifo nosso).

Insta salientar que o no artigo 11 do 
mesmo Diploma Legal elenca todos os 
requisitos necessários para o exercício desse 
importante mister em seu viés judicial. São eles: 
ser agente capaz, graduado há pelo menos 
dois anos em curso de ensino superior, além 
de formação e capacitação em escola voltada 
ao ensino da Mediação. Na espécie, exalta-se 
que todos foram cumpridos, na sua inteireza, 
pelos policiais militares do CPI-10, atuantes 
nos NUMEC. Logo, estão aptos a exercerem 
as atribuições de mediadores judiciais, na 
atmosfera castrense, sob os termos do acordo 
de cooperação com o CEJUSC. 

3. A implantação da Mediação na área
do CPI-10

Primeiramente, pensamos que se faz 
necessário explicitar toda a cronologia da 
implantação da mediação na área do CPI-
10 e como se processa toda a dinâmica dos 
trabalhos. 

Tudo começa no dia 08 de janeiro de 
2016, momento que Oficiais da Polícia Militar, 
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lotados na região de Araçatuba-SP, instauraram 
uma comissão incumbida na implementação 
da Mediação Comunitária em sua respectiva 
circunscrição. 

O Comando de Policiamento do Interior 
Cinco, sediado em São José do Rio Preto, foi 
o expoente, no ano de 2013, dessa guinada
construtiva no sentido da paz social. Na
incansável busca pela excelência, a comissão
formada na área de Araçatuba-SP se valeu
das experiências exitosas naquela Unidade
vislumbrando seu aperfeiçoamento quando
da implantação do respectivo setor.  Isso
porque, os trabalhos desenvolvidos nos 
Núcleos de Mediação a serem implantados
deveriam primar pelo trabalho com verdadeira 
galhardia em prol do cidadão.

Durante o trabalho hercúleo promovido 
pela comissão, foi realizada reunião com os 
policiais militares atendentes 190 do Centro 
de Operações da Polícia Militar (COPOM), a 
fim de orientá-los quanto ao direcionamento 
das ocorrências pertinentes ao novo 
setor. Tal ato visando subsidiar o banco de 
dados a ser acessado pelos mediadores e, 
outrossim, o controle estatístico dos trabalhos 
desenvolvidos. 

Após outros aperfeiçoamentos dos 
policiais militares mediadores, além de várias 
reuniões, exsurge, o primeiro Núcleo de 
Mediação Comunitária na cidade de Araçatuba 
– NUMEC, inaugurado no dia 08 de setembro
de 2016 e, os demais, subsequentemente.

A solenidade se revestiu da grandiosa presença de inúmeras autoridades, tais como juízes, 
promotores, prefeitos, advogados e demais personalidades da sociedade civil, pertencentes 
à região guarnecida pelo CPI-10. Além, é claro, dos grandes meios de comunicação, como a 
imprensa escrita, falada e mídias sociais.

Figura 01: Inauguração do NUMEC em Araçatuba
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Após seis meses de funcionamento o CPI-
10 deu mais um passo na inovação. Pensando 
em garantir maior segurança jurídica aos 
termos de mediação confeccionados após 
as sessões, criou-se um Posto de CEJUSC 
funcionando junto com o NUMEC de 
Araçatuba. Desta forma, foi inaugurado, no 
dia 26 de abril de 2017, o Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 
Polícia Militar, gerando o 1° NUMEC/CEJUSC 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tal 
parceria foi oficializada e publicada no Diário 
da Justiça Eletrônico, deixando oficialmente 
o NUMEC apto a homologação judicial dos
Termos de Mediação frutíferos feitos pelo
policial militar mediador.

Figura 03: Inauguração do NUMEC/CEJUSC em Araçatuba

A solenidade também se revestiu da 
grandiosa presença de inúmeras autoridades, 
incluindo o Excelentíssimo Desembargador 
Dr. José Carlos Ferreira Alves, coordenador do 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos (NUPEMEC) além de 
juízes, promotores, prefeitos, advogados e 
demais personalidades da sociedade civil, 
pertencentes à região guarnecida pelo CPI-
10. Além, é claro, dos grandes meios de
comunicação, como a imprensa escrita, falada
e mídias sociais.

No que tange às tarefas desenvolvidas no 
Núcleo, agora em plena atividade, cabe uma 
breve passagem quanto ao encaminhamento 
dos pleitos comunitários. No ponto, o trabalho 

se desenvolve conforme abaixo: 
a) encaminhamento por outros

órgãos: consiste no conhecimento dos fatos 
envolvendo os mediandos por intermédio de 
outras instituições;

b) comparecimento ao NUMEC: o
pretenso mediando noticia direto ao Núcleo o 
fato conflituoso que o envolve;

c) seleção de casos na própria Unidade
Militar correspondente ao NUMEC: Nesse caso, 
a colheita se desenvolve através de Boletins 
de Ocorrências lavrados, Relatórios de Serviço 
que são preenchidos pelos patrulheiros, 
pesquisas via Sistema Operacional da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo (SIOPM), dentre 
outros;

d) constatação, in locu, no momento do
atendimento de ocorrência: o policial militar, 
no atendimento da ocorrência, caso vislumbre 
a possibilidade de uma mediação, consultará 
os envolvidos e, em havendo interesse, emitirá 
um CONVITE, impresso. Além disso, preencherá 
um RELATÓRIO DE ENCAMINHAMENTO PARA 
MEDIAÇÃO, do qual constarão dados como, 
nome completo, telefone e endereço. Nessa 
linha, o que se busca é fomentar os mediadores 
dos dados minimamente necessários para a 
construção de uma sessão de mediação; 

e) encaminhamento pelo COPOM via
atendimento 190: o policial militar atendente 
cadastra a solicitação, já orientando o 
solicitante quanto à nova ferramenta e, 
por conseguinte, alimentando o banco de 
dados. Posteriormente, o mediador efetuará 
pesquisa informatizada no intuito de instalar 
uma sessão de mediação, isto é, colocando-
se à disposição no sentido de possibilitar 
uma nova roupagem ao conflito que, a priori, 
envolve o solicitante e outra(s) pessoa(s), 
explanando toda a dinâmica desenvolvida no 
NUMEC. Importante salientar que essa forma 
de encaminhamento, em especial, teve sua 
gênese na cidade de Araçatuba-SP e irradiada 
para toda a área do CPI-10.

A mediação aplicada pelo CPI-10, 
robustecida por um sustentáculo jurídico 
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sóbrio, demonstra que a Corporação tem plenas condições de prestar um serviço de excelência 
aos munícipes. Para tanto, trazemos a lume os indicativos referentes ao atendimento prestado 
aos cidadãos desde as inaugurações dos Núcleos de Mediação Comunitária. 

Figura 04: Dados estatísticos da atuação dos Núcleos de Mediação Comunitária do CPI10(até jan/18)

Em outras palavras, a Polícia Militar 
avocou para si um novo desafio, qual seja, 
tornar-se uma Polícia do futuro, comunitária e 
humana, que é capaz de entender o cidadão 
por outro prisma, isto é, colocar-se em seu 
lugar e dar uma resposta condizente com as 
suas aspirações. Vale dizer, não é uma força 
do Estado que tem a premente necessidade 
de se impor em detrimento do indivíduo, 
mas sim uma polícia intrínseca à sociedade, 
respeitando-a e auxiliando-a através dos 
meios consensuais para dirimir conflitos que 

estão disponíveis, como a mediação, objeto do 
presente. Logo, o que se busca é, nas célebres 
palavras de Aristóteles, tratar igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na 
medida de suas desigualdades, configurando, 
portanto, o princípio da igualdade. Deveras, 
trata-se de uma Instituição que, há mais de 185 
anos vem defendendo os cidadãos paulistas e, 
atualmente, encontrou mais um meio hábil, 
no intuito de prestigiar a política do respeito 
mútuo, ético e harmonioso entre pessoas 
ordeiras e civilizadas. 
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Os surgimentos de escâneres e de máquinas fotográficas digitais, aliados ao aumento da 
memória dos computadores pessoais e dos suportes facilmente transportáveis, como CD-
Rom, DVD, pendrive, deram condições à digitalização de diferentes tipos de documentos. 
Ainda está longe do fim do papel no dia a dia, mas é um processo que tem crescido nos 
últimos anos. A Revista Força Policial vai digitalizando o seu acervo.

Em 2016, resolvemos juntar todos os exemplares  que existiam começando com as edições 
de 1944  e transformar em uma única coleção, o acervo histórico da Revista a Força Policial.
Uma parcela ainda pequena do acervo da revista a Força Policial do ano de 1994 à 2010  está 
disponível em formato digital. Mesmo os conteúdos digitais tendo o risco de se apagarem, 
seja por desgaste da mídia seja da memória de computadores, ele é, hoje, uma forma eficaz 
de se manter conteúdos ao longo do tempo. Assim como DVDs e HDs (hard discs) podem se 
danificar, o suporte tradicional, o papel, também se desgasta.

Em breve será possível visualizar no site da revista (http://revistafpolicial.policiamilitar.
sp.gov.br/) as primeiras edições da Revista Militia que foram publicadas a partir do ano 1947, 
todo material esta sendo digitalizado por profissionais especializados em preservação em 
microfilmagem de documentos históricos, restaurando páginas amareladas e rasgadas e 
recuperando capas originais. Ou ainda, renovando-as, porém com ares de antigamente, para 
resgatar a vida desses exemplares que atravessaram os tempos, ou daqueles de algumas 
décadas atrás, mas que trazem consigo histórias carregadas de afeto.
O acesso é livre. Qualquer um pode consultar e baixar esse acervo. É uma forma de dar acesso 
e também de preservar. No momento em que você divulga o conteúdo de uma informação, 
você também está preservando ele. Não é só preservar o suporte, o papel onde ele está 
escrito, é importante você preservar o conteúdo, e você preserva disseminando-o.
Mas nós só existimos porque nos lê, porque nos acompanha e dá força para continuarmos, 
porque o seu feedback é importante para nós.

A Revista “A FORÇA POLICIAL”  agradece a todos os comentários, as partilhas e as visitas. 

Nós continuamos, e se o fazemos é porque nos lê e porque é importante para nós. 
Continuaremos a oferecer-vos todo o nosso trabalho e dedicação, pedimos que continue a 
acompanhar-nos, a ler-nos, a gostar e a partilhar

Aos nossos leitores, muito obrigado por tudo

Quem sabe não venham aí umas surpresas..... mas tudo a seu tempo. 
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