
1 
 

 

1. Nome do(s) membro(s) do Ministério Público idealizadores, bem como aqueles 

responsáveis pela implementação e pelo acompanhamento do projeto. 

- membro idealizador e responsável pela implementação: 

         Airton Buzzo Alves, Promotor de Justiça Criminal de Santana e Mediador 

-  Promotores de Justiça Criminal de Santana participantes do projeto: 

     Airton Buzzo Alves 

     Hélio Loma Garcia 

     José Romão de Siqueira Neto 

     Rodney Claide Bolsoni Elias da Silva 

     Waléria Garcelan Loma Garcia 

- Assistente e participantes do projeto:  

     Sandra Cristina de Azevedo, Oficial de Promotoria e Mediadora 

     Alunos, Professores/Supervisores e Mediadores voluntários formados pelos Cursos de 

Extensão Universitária de Formação em Mediação Transformativa de Conflitos, 

promovidos pelo Centro de Aperfeiçoamento Funcional Escola Superior do Ministério 

Público do Estado de São Paulo (CEAF/ESMP). 

 

2. Situação de fato detectada a exigir atuação diferenciada. 

 

Os dados estatísticos colhidos pela Promotoria de Justiça Criminal de Santana e a experiência 

de seus integrantes, desenvolvida, sobretudo, pelo contato com as vítimas e autores das 

infrações penais de menor potencial ofensivo nas audiências preliminares, bem como no 

atendimento ao público realizado nas instalações da citada promotoria, revelaram que havia 

um crescimento expressivo e contínuo dos feitos criminais envolvendo conflitos 

intersubjetivos, nos quais as partes envolvidas mantinham relação continuada. 

Embora fosse aplicada pena transacionada aos agentes dos delitos envolvendo relação 

continuada e a atuação do Estado no processo criminal estivesse formalmente concluída, a 
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causa dos desentendimentos envolvendo aquelas pessoas persistia e havia, em muitos casos, 

repetição da conduta agressiva ou conflituosa. 

 

3. Título e descrição resumida do projeto. 

PROJETO CANTAREIRA DE MEDIAÇÃO PENAL INTERDISCIPLINAR da Promotoria de Justiça 

Criminal de Santana.  

O propósito do projeto é intervir nos conflitos originados de infrações penais de menor 

potencial ofensivo, disciplinados pela Lei nº 9.099/95, e caracterizados pelo envolvimento de 

pessoas com relação continuada, buscando o restabelecimento do diálogo, a transformação 

dos mediandos e a paz social.  

Os Promotores de Justiça Criminais de Santana selecionam feitos referentes às infrações 

penais de menor potencial ofensivo e com a característica marcante de envolver pessoas do 

mesmo ambiente de convivência, não só na denominada violência doméstica de gênero, mas 

também conflitos entre pais e filhos, contra idosos, entre vizinhos, entre colegas de escola, 

entre locador e locatário e do ambiente de trabalho, vale dizer, selecionam conflitos cujos 

atores são pessoas que mantém relação continuada. 

As partes envolvidas nos feitos são convidadas a participarem dos encontros de mediação, os 

quais, em torno de quatro sessões, são realizados nas instalações da citada Promotoria de 

Justiça e são atendidas por mediadores voluntários e alunos dos cursos de mediação, 

assistidos por professores/supervisores. 

 

4. Indicação do local de sua realização. 

Promotoria de Justiça Criminal de Santana à Rua Ana Benvinda de Andrade nº 150 - Alto de 

Santana, São Paulo, Capital, CEP 02403-030. 

Fone/fax 2281-1800/2281-1801 

 email: pjcrimsantana@mp.sp.gov.br 

       Sessões de Atendimento: 

Segundas-feiras, períodos matutino e noturno; 

Terças-feiras, períodos matutino e noturno; 

Quartas-feiras, períodos matutino e vespertino; 

Quintas-feiras, período matutino; 

Sextas-feiras, períodos matutino e noturno; 

Sábados, período matutino. 
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5. Resultados Esperados. 

Promover a transformação das partes, consistente na criação de uma cultura de 

autocomposição, em relação ao conflito estabelecido, e desenvolver empoderamento, 

consistente no preparo das partes para outros eventuais desentendimentos, nos quais, 

fortalecidas, poderão prevenir sua ocorrência ou encontrar uma solução adequada e 

respeitosa, sem a intervenção do aparato policial e judiciário. 

Possibilitar a capacitação dos alunos dos Cursos de Extensão Universitária de Formação em 

Mediação Transformativa de Conflitos, promovidos pelo CEAF/ESMP, e o treinamento 

continuado de mediadores voluntários. 

6. Resultados Alcançados. 

Nos primeiros anos de atuação da mediação penal na Promotoria Criminal de Santana, de 

2005 a 2007, foram criados apenas dois grupos de atendimento, formados por mediadores 

voluntários, os quais compareciam quinzenalmente, por não disporem de agenda de 

atendimento. 

A partir das parecerias com entidades de capacitação de mediadores e, sobretudo, com o 

CEAF/ESMP, houve um aumento expressivo dos grupos de atendimento, permitindo a 

expansão dos horários para agregar atendimentos nos períodos matutino, vespertino e 

noturno nos dias úteis e com sessões aos sábados pela manhã. 

Os dados estatísticos apontam o sucesso da mediação penal no Projeto Cantareira, ao revelar 

que os casos encerrados com êxito em mediação foram da ordem de 64%, 67% e 68%, 

respectivamente nos anos de 2010, 2011 e 2012. 


