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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva identificar os tipos de conflitos e as características dos 
acordos produzidos pelo Núcleo de Conciliação da Comissão de Apuração 
Sumaríssima da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia (CAPS), em 2015, bem 
como descrever o fluxo institucional da denúncia, o papel dos atores e os 
procedimentos adotados. O estudo é de natureza qualitativa, utilizou como método a 
análise documental e o corpus constituiu-se de atas de sessões de conciliação, 
termos de declarações e despachos. Os resultados apontam que a conciliação 
figurou como o principal meio de resolução consensual de conflitos empregado nas 
audiências realizadas pela CAPS, cujo objeto de atuação foi o controle interno da 
conduta policial militar por meio da intervenção em conflitos tais como agressão, 
ameaça, insulto, tentativa de atropelamento, briga de vizinhos e inadimplência 
pecuniária, envolvendo nomeadamente militares na folga ou na reserva.  
Palavras-chave: conciliação, controle interno, conduta policial 
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ABSTRACT 
 

The present study aims to identify the types of conflicts and the characteristics of the 
agreements produced by the Center for Conciliation of calculating Speedy The 
corregedoria of the military police of Bahia (CAPS), in 2015, as well as describe the 
institutional flow of complaint, the role of the actors and procedures adopted. The 
study is qualitative in nature, used as a method to documentary analysis and the 
corpus consisted of minutes of meetings of conciliation, terms of declarations and 
orders. The results indicate that the conciliation committee figured as the primary 
means of consensual resolution of conflicts used in hearings held by the CAPS, 
whose object of activity was the internal control of the conduct of the military police 
by means of intervention in conflicts such as aggression, threats, insults, attempt to 
trampling, fray of neighbors and delinquency penalty, involving in particular military in 
play or in the booking. 
 
Keywords: reconciliation, internal control, police conduct 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A informalização da justiça surgiu num momento de crise fiscal do Estado, 

conforme assevera Azevedo (2001), de aumento da demanda por controle penal, de 

debilitação dos mecanismos de controle comunitário e de perda de legitimidade do 

próprio sistema de controle penal formal em consequência das transformações 

sociais no decorrer das décadas. 

No Brasil, com a ampliação do acesso à justiça após o advento da Constituição 

Federal de 1988, o volume de processos penais sem solução cresceu 

vertiginosamente, ocasionando uma sobrecarga no sistema jurídico. Nesse contexto, 

como repercussões da morosidade da justiça, entre outros fatores, destacam-se o 

descrédito e a desconfiança dos cidadãos na capacidade do sistema de justiça 

solucionar conflitos. (AZEVEDO, 2001) 

Ainda segundo o autor, a informalização dos sistemas judiciais obteve uma 

rápida adesão, por conta da insatisfação com as sanções penais tradicionais para 

solução de conflitos, assumindo duas características singulares, a saber: a) a função 

intra-sistêmica, voltada para a redução da complexidade e da demanda por controle 

social; e b) a transformação da consciência coletiva que limita a intervenção do 

Estado sobre a sociedade. 

No âmbito do sistema de justiça brasileiro, este processo teve como marco a 

promulgação da Lei Federal n.º 9.099/95 que implantou os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais como estratégia alternativa de resolução de conflitos de natureza 

cível (pequenas causas) e penal (infrações de menor potencial ofensivo), 

considerada mais eficaz e menos onerosa para a sociedade. 

No entanto, cabe ressaltar que a adoção destes meios extrajudiciais de 

resolução de conflito como forma de administração da justiça se expandiu para 

outras esferas, a exemplo das áreas da administração pública e da segurança 

pública (NUNES, 2010), cujas ênfases são na conciliação e na mediação. No campo 

da segurança pública, os referidos meios de solução de conflitos assumiram 

destaque principalmente como um recurso empregado pelo policiamento comunitário 
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e de modo incipiente nos procedimentos da polícia judiciária, sendo esta dimensão 

ainda pouco explorada cientificamente. 

Neste contexto, em alinhamento ao conjunto de mudanças na administração 

da justiça a partir de processos de informalização, a Corregedoria da Polícia Militar 

da Bahia (CPMBA) criou, no segundo semestre de 2014, o Núcleo de Conciliação da 

Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia, registrado oficialmente como 

Comissão de Apuração Sumaríssima (CAPS), com a perspectiva de reduzir o 

número de processos administrativos instaurados na CPMBA.  

Do ponto de vista institucional, a ideia da resolução de conflitos simplificada 

entre as partes, por intermédio da Casa Correcional, foi adotada por consideração à 

expressiva quantidade de denúncias recebidas pela CPMBA, haja vista que muitos 

desses processos eram arquivados ao final da instrução, devido ao pequeno grau de 

lesividade da infração cometida pelo policial militar. No entanto, o emprego de 

recursos humanos e materiais na instauração de procedimentos apuratórios 

convencionais para estes tipos de infração onera o Estado e, além disso, a baixa 

celeridade das respostas institucionais aos casos considerando o volume, a 

heterogeneidade das demandas e as próprias especificidades do processo 

convencional de apuração disciplinar tende a repercutir negativamente sobre a 

confiança dos cidadãos. É importante ressaltar que a iniciativa implementada na 

CPMBA consiste em uma atividade conciliatória no âmbito do controle interno de 

infração disciplinar, ainda não praticada por nenhuma polícia do Brasil.  

Neste contexto, situado numa zona de diálogo entre as transformações 

ocorridas no âmbito da administração de conflitos pelo Estado e a nossa experiência 

profissional, o presente trabalho tematiza práticas alternativas de resolução de 

conflitos entre policiais militares e ofendidos, aplicadas ao nível do controle interno 

disciplinar pela CPMBA. 

 Desse modo, no estudo buscou-se responder à seguinte questão de partida 

“Quais as características das práticas de conciliação desenvolvidas pela 

CAPS/CPMBA, em 2015, para a solução de conflitos envolvendo policiais 

militares?”. Para tanto, constituíram-se os objetivos do trabalho: a) identificar os tipos 

de conflitos e as características dos acordos produzidos pela CAPS/CPMBA em 
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2015; b) descrever o fluxo institucional da denúncia, o papel dos atores e os 

procedimentos adotados pela CAPS/CPMBA no ano 2015. 

A escolha do objeto de estudo tem uma relação íntima com o nosso percurso 

profissional na área da segurança pública, sobretudo no campo do controle interno 

da atividade policial militar. Num primeiro momento, em atuação na Corregedoria 

setorial1 da 4ª Companhia Independente de Policia Militar, localizada na cidade de 

Macaúbas/Ba, no período de 2005, percebemos a existência de grande quantidade 

de processos administrativos instaurados para investigar casos de menor potencial 

ofensivo, tendo como resultado o arquivamento, sem uma resolução concreta do 

conflito. Posteriormente, integrado à seara correcional de forma mais intensa a partir 

do mês de abril de 2012, ao incorporarmos as fileiras da Corregedoria da Polícia 

Militar da Bahia, em Salvador, ficou evidenciado o excesso de processos 

administrativos por infrações simples, culminando nos inúmeros arquivamentos. 

Do ponto de vista científico, o estudo justifica-se pelo potencial de contribuir 

para o levantamento de questões acerca de aspectos tocantes às práticas 

institucionais de controle interno da atividade policial militar, seus dispositivos 

disciplinares e mecanismos de administração de conflitos, considerando que se 

constitui um campo ainda pouco explorado por pesquisadores nacionais e pela 

literatura especializada.  

O estudo é de natureza qualitativa e o método adotado foi a análise 

documental. Para Cellard (2014), a análise documental tem o propósito de 

reelaborar conhecimentos, a partir da busca por informações nos documentos não 

científicos, levando-se em consideração o contexto, autor, autenticidade e natureza 

do texto. Assim, neste trabalho analisamos documentos públicos oficiais produzidos 

no curso dos processos de conciliação desenvolvidos pela CAPS/CPMBA no ano de 

2015, constituindo um corpus composto por 41 (quarenta e uma) atas de sessões de 

conciliação (registro do acordo entre as partes), termos de declarações (registro do 

                                                             
1Corregedoria setorial é uma seção presente nas unidades operacionais da Polícia Militar da Bahia, 
com a finalidade de fazer a correção das faltas praticadas pelos policiais militares subordinadas 
àquela unidade, mediante a apuração de processos administrativos e inquéritos policiais militares, 
tendo também a função de assessorar o comandante quanto à questão disciplinar. 
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conteúdo da denúncia prestada pelo ofendido/vítima) e despachos dos conciliadores 

(registro circunstanciado do desfecho e dos encaminhamentos da conciliação). 

O trabalho na CAPS iniciou-se com a entrega da Carta de apresentação e 

solicitação de anuência institucional ao Corregedor Chefe da PMBA, com o intuito de 

realizar o estudo no âmbito da Corregedoria e realizar o levantamento dos dados 

relativos às sessões de conciliação. O recorte temporal ao ano de 2015 justifica-se 

pelo fato de ser o primeiro ano após a criação da CAPS, através de portaria editada 

em 20 de outubro de 2014. 

Quando se buscou a CAPS, no ano de 2016, para proceder à coleta dos dados 

não foram encontrados obstáculos ou dificuldades de acesso, isto pode ter a ver 

com a estrutura organizacional já conquistada por esta comissão e com a 

disponibilidade dos documentos digitais de todas as sessões nos arquivos da 

CPMBA. Outro fator que contribuiu para a facilidade no acesso aos documentos, diz 

respeito ao fato de este pesquisador ser Oficial da Polícia Militar da Bahia e estar 

lotado na CPMBA. 

É relevante destacar o fato de todos os documentos digitais coletados na 

CAPS possuíam dados pessoais das partes envolvidas, tanto do conciliador, quanto 

dos denunciantes, demandados, testemunhas e advogados, enfim, dos sujeitos que 

participaram, de alguma forma, das audiências. Como afirma Diniz (2008), a ética 

em pesquisa é uma das fases de sua composição, para a autora não se pode partir 

para uma pesquisa científica desprovido de padrões éticos. Por isso, a nossa 

preocupação na pesquisa em não identificar os documentos utilizados, mesmo 

porque os dados pessoais dos envolvidos são irrelevantes para o trabalho. 

Isto posto, conforme os padrões éticos previstos na pesquisa científica, 

prezando pela proteção das informações confidenciais e pela “anonimização” dos 

documentos em análise, decidimos por codificá-los, pois além de conter informações 

sobre as partes, toda a documentação da Corregedoria fica atrelada a um registro 

institucional chamado RCG (Registro da Corregedoria Geral)2.  

 Dessa forma, a fim de garantir confidencialidade, os documentos receberam 

um código alfanumérico. Cabe salientar que, como nem todas as atas estavam 
                                                             
2  O RCG é uma numeração de controle interno da Corregedoria da PMBA que, é gerado a 
cada denúncia protocolada na Casa Correcional. 
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acompanhadas dos respectivos termos ou despachos, a numeração destes últimos 

seguiu o mesmo número da ata de sessão. 

Na visão de Barbosa e Souza (2008), na pesquisa com seres humanos, deve-

se atentar para os preceitos éticos: o consentimento do sujeito, a manutenção da 

privacidade das informações dos envolvidos e, conforme a especificidade do estudo, 

a aprovação pelos pares e pela comunidade, a partir dos Comitês de Ética. No 

presente trabalho, por se tratar de análise documental, não foi necessário o 

consentimento dos participantes, pois não houve contato pessoal com eles, quer 

seja mediante entrevista ou estudo etnográfico.  

No concernente à privacidade dos participantes, na visão de Barbosa e Souza 

(2008), entendida como o conjunto de informações sobre uma pessoa, a qual pode 

decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar a alguém, decidindo a 

quem, quando, onde e em que condições, vale ressaltar que para o registro dos 

casos, as partes envolvidas confiam à Corregedoria o acesso as informações 

particulares, ficando sob controle institucional.  Desse modo, ao conseguir 

autorização da CPMBA para ter acesso aos documentos da CAPS, foi importante 

refletir sobre o anonimato e a confidencialidade dos dados coletados, tanto do ponto 

de vista dos sujeitos “presentes” nos documentos quanto da instituição produtora 

dos registros documentais. Nesta perspectiva, a manutenção da privacidade, 

anonimato e confidencialidade das informações colhidas traduz a relação de 

confiança entre os usuários e a Corregedoria, e, entre esta última e o pesquisador. 

O trabalho foi estruturado em três seções. A primeira diz respeito ao marco 

teórico, dividido em três subseções, nas quais são apresentados aspectos gerais 

relacionados ao controle interno da atividade policial, à abordagem do conflito e dos 

meios alternativos de resolução na literatura especializada e ao debate conceitual 

acerca da conciliação e sua aplicação como espécie de controle social.  

Na seção seguinte, destaca-se a análise documental propriamente dita, 

iniciando com a descrição do fluxo da denúncia na Corregedoria para a efetivação 

do processo conciliação. Por fim, nas considerações finais, apresenta-se uma 

síntese dos principais achados /resultados do estudo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTROLE INTERNO DA ATIVIDADE 

POLICIAL MILITAR 

 

Em geral, a literatura especializada reúne estudos voltados à análise do 

controle externo da atividade policial, assim, são escassas as pesquisas sobre os 

mecanismos de controle interno das polícias e, neste universo, o enfoque tem sido 

nas questões relacionadas à violência policial. 

Com o fim da ditadura militar e a redemocratização do país, principalmente a 

partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, pretendeu-se no âmbito 

normativo salvaguardar a sociedade de possíveis abusos de autoridade, 

especialmente por parte de membros das organizações policiais e das Forças 

Armadas. (SILVA, 2008) 

Para tanto, foi detectado que o controle interno realizado pela própria 

Administração Pública necessitaria também de um mecanismo de controle externo 

através de accountability. Na visão de Britto (2014), accountability é um termo da 

língua inglesa, sem tradução exata para o português, remetendo à obrigação de 

membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas as 

instâncias controladoras ou aos seus representados. 

Nessa mesma esteira, Silva (2008) aduz que accountability remete a uma 

série de práticas e posturas das instituições, dos agentes e da sociedade em geral a 

fim de moldar, sob estas diferentes perspectivas dos atores, como se pretende agir 

no ambiente público, abarcando a formação do agente público, o controle interno e 

externo, a cultura organizacional e o relacionamento com outras instâncias. 

Com relação ao controle interno - aquele que a própria Administração Pública 

realiza, pode ser dividido em dois tipos, de acordo com Silva (2008), a saber, o 

controle interno implícito e o explícito. O implícito é aquele efetuado por associações 

e sindicatos, já o explícito ocorre mediante concentração em processos abusivos 

pontuais, geralmente regulado pelas Corregedorias e Ouvidorias dos órgãos 

Públicos. 
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Tratando mais especificamente da Polícia Militar da Bahia, o que interessa 

neste estudo é o controle interno explícito desenvolvido pela sua Corregedoria, 

mediante fiscalização e correição de condutas não compatíveis com a hierarquia e 

disciplina militar (SILVA, 2008). Nesta perspectiva, a conduta militar do policial, 

segundo Muniz (1999), transcende o conjunto de comportamentos exigidos pela 

atividade policial em senso estrito e corresponde a: 

[...] um tipo de pertencimento no qual a fidelidade e o amor 
dedicados à corporação e à própria persona institucional assimilada 
pelos indivíduos, devem ser encenados nos espaços mais distintos 
de sociabilidade dos conversos, até mesmo nas esferas mais triviais 
do mundo social, como uma festa de aniversário de criança, por 
exemplo. Na administração cotidiana dessa subjetividade parece ser 
preciso se manter vigilante, em uma espécie de estado existencial de 
prontidão, jamais perdendo de vista o comprometimento de sempre 
‘honrar a farda’ ‘em cada ação realizada’, ‘em cada ideal alcançado’, 
em suma, ‘em cada exemplo deixado’.  (MUNIZ, 1999, p. 103) 

 
Desse modo, os argumentos de Muniz (1999) fornecem pistas para a análise 

acerca das práticas de controle interno no âmbito das instituições policiais militares, 

considerando que o serviço correcional das corregedorias incide sobre as condutas 

praticadas por policiais militares em serviço, na folga, ou ainda na reserva, 

ressaltando os laços de pertencimento à corporação ao longo da vida. 

Isto pode ter relação com o chamado ethos policial militar, considerado por 

Muniz (1999) como o processo de ressocialização no mundo da caserna, que 

imprime marcas corporais e simbólicas perceptíveis no contato com um membro da 

corporação. Para a autora, o espírito da corporação encontra-se cuidadosamente 

inscrito no gestual dos policiais, no modo como se expressam, na distribuição do 

recurso à palavra, na forma de ingressar socialmente nos lugares, no jeito mesmo 

de interagir com as pessoas etc. 

Outrossim, segundo Muniz (1999), o ethos policial militar concorre para a fusão 

entre a vida profissional, social e privada do sujeito, o que dificulta o afastamento 

entre “o homem executor da lei” e “o cidadão comum” , cuja relação paradoxal se 

apresenta de modo complexo nas situações cotidianas e vai repercutir  na atuação 

dos órgãos de controle disciplinar, seja no tocante à regulação de desvios  

decorrentes da atividade profissional de policiamento, seja na regulação de conflitos 

oriundos de outras esferas da sociabilidade conectadas à vida pessoal do militar.  
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2.2 MEIOS DE RESOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO 

 

A resolução consensual do conflito, também chamada de meio alternativo ou 

extrajudicial de resolução do conflito, surge como uma opção na solução de 

contendas interpessoais, sem necessidade da busca pelo judiciário, dividindo-se nas 

técnicas apropriadas para cada tipo de relação, bem como aos objetivos 

pretendidos.  

Na visão de Uchôa Junior (2009), conflito é a situação que revela 

desentendimento, confronto de opiniões, entre duas ou mais pessoas, situação 

essa, não necessariamente negativa. 

Para Vasconcelos (2008), conflito é um dissenso, um fenômeno inerente às 

relações humanas, fruto de percepções e posições divergentes quanto a fatos e 

condutas envolvendo expectativas, valores ou interesses comuns, onde cada parte 

tenta reforçar seu posicionamento unilateral na relação. 

O grande problema da geração do conflito é o chamado por Vasconcelos 

(2008) de hipertrofia do argumento unilateral: quanto mais a disputa de poder pela 

razão se acirra, mais exaltação aparece e o conflito fica longe de ser solucionado 

naquele instante. 

O conflito interpessoal é composto por três elementos: relação interpessoal, 

pois para emergir um conflito é necessária a presença de um relacionamento entre 

duas ou mais pessoas, cada qual com cabedal valorativo; um problema objetivo, 

pois deve ser algo concreto, uma dissensão perceptível, palpável; um processo 

referente as contradições entre o conflito e a relação interpessoal. 

(VASCONCELOS, 2008) 

Por mais coesa seja uma relação interpessoal, sempre haverá algumas 

dissensões entre os envolvidos, porque o conflito é inerente à relação humana. 

Assevera Simmel (1983) que as relações de conflitos, por si só, não produzem uma 

estrutura social, pois é necessária a cooperação com outras unificadoras como o 

amor, amizade, divisão de trabalho, atitude em comum, dentre outras, isso porque a 

essência humana não permite a ligação entre indivíduos apenas com um elo. 
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O conflito só tem condições de ser solucionado a partir do momento que os 

envolvidos reconheçam as diferenças, bem como tenham o discernimento de 

apontar em quais pontos há convergências e divergências das ideias de ambos. 

Nas sociedades remotas, mais especificamente comunidades nômades, os 

conflitos eram resolvidos pelos mais antigos, tendo como penas geralmente 

sacrifícios realizados nos rituais, os quais eram aceitos por todos, pois tinha como 

finalidade a proteção da comunidade. (VASCONCELOS, 2008) 

Os desafios contemporâneos e as mudanças nas relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais alteram radicalmente os fundamentos da vida em sociedade. 

Observa-se claramente que, com transformações tão marcantes, os antigos modelos 

e princípios de organização, legislação e gestão moldadores da sociedade e da 

cultura durante anos tornaram-se ineficientes e obsoletos para os novos padrões 

que surgiram. (NUNES, 2010) 

Diante desse contexto, surgiram alguns métodos de resolução de conflitos 

amplamente utilizados no Brasil, tendo, cada tipo, uma especificidade diferente, a 

saber: a negociação, a arbitragem, a mediação e a conciliação. 

A negociação na leitura feita por Reis (2016) é considerada como o 

instrumento primeiro e natural para solucionar os conflitos, realizada através do 

diálogo apenas entre as partes envolvidas. 

Nessa mesma esteira, Vasconcelos (2008) aduz que negociação é a tentativa 

das pessoas envolvidas lidarem diretamente com seus problemas, com o fito de 

chegar a um denominador comum e benéfico para ambos, depositando no diálogo 

as chances de conseguirem êxito. 

Na hipótese de haver consenso entre as partes na rodada de negociação, o 

próximo passo será a indicação de um terceiro mediador para tentar conseguir 

chegar a um acordo satisfatório. Um exemplo característico de negociação é a mesa 

de negociação instalada durante as greves nas empresas, onde trabalhadores e 

empresários debatem uma solução satisfatória aos dois lados. 
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 A arbitragem3 é realizada com a presença de um terceiro exercendo a função 

de juiz arbitral, ou por vários juízes, sempre em número ímpar, devendo dar um 

parecer técnico no prazo máximo de 180 dias, com base nas provas, depoimentos e 

informações atinentes a contenda. O árbitro não deve conduzir a audiência no intuito 

de as partes encontrarem um denominador comum para o acordo, pois o seu papel 

não é chegar numa solução agradável para todos, mas sim decidir qual parte sairá 

vencedora, com base nos princípios da imparcialidade, legalidade, impessoalidade, 

dentre outros. Destaca-se que havendo interesse entre as partes em realizar um 

acordo, cabe ao juiz arbitral acatá-lo, procedendo ao devido registro em ata de 

audiência.  

A arbitragem só pode ser utilizada nas lides envolvendo bens disponíveis, ou  

seja, aqueles bens possuidores de valor econômico. Ressalta-se que a decisão 

arbitral não é passível de recurso jurídico, salvo nos casos de nulidade da sentença 

ou do procedimento. Assim, o resultado alcançado com a decisão proferida pelo juiz 

ou comissão arbitral produzirá efeitos jurídicos sem a possibilidade de a parte 

perdedora ingressar com recurso em instância superior para tentar modificar o 

julgamento. 

 No concernente à mediação, para Reis (2016), é um método de resolução de 

conflitos no qual um terceiro, independente e imparcial, coordena reuniões conjuntas 

ou separadas com as partes, com o objetivo de promover o diálogo entre elas. A 

mediação não busca pura e simplesmente um acordo, mas atingir a satisfação dos 

interesses e das necessidades dos envolvidos. Nessa modalidade de resolução de 

conflitos, não é interessante que o mediador faça sugestões, pois este se encontra 

em um nível superior ao das partes.  

Considerando a mediação como um procedimento não-adversarial, Nunes 

(2010) aduz que o mediador escolhido pelas partes envolvidas, apenas ajudará na 

resolução do conflito, cabendo a estas a responsabilidade em dirimir a contenda. 

Em outra perspectiva, Vasconcelos (2008) afirma existirem dois modelos de 

mediação, a saber, os modelos focados no acordo e os modelos focados na relação. 
                                                             

3 Prevista em leis e convenções internacionais, a arbitragem é considerada por alguns 
autores com um instituto do Direito. No Brasil, é regulada pela Lei n.º 9.307/2006. (VASCONCELOS, 
2008) 
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 Os modelos focados no acordo foram criados pela Escola de Harvard, 

também conhecidos como modelo tradicional-linear, por ser baseado numa 

causalidade linear, que não se preocupa com o contexto histórico da relação e foca 

em uma busca constante pelo acordo. Conforme Vasconcelos (2008), esse modelo 

harvardiano é caracterizado pela aplicação de quatro técnicas de negociação: 1) 

“posição” (atitude polarizada e explícita dos disputantes) e “interesses” (subjacentes 

e comuns, embora contraditórios ou antagônicos, a serem identificados); 2) técnicas 

de criação de opções para a satisfação dos interesses identificados; 3) a 

necessidade de observação dos dados de realidade ou padrões técnicos, éticos, 

jurídicos ou econômicos; 4) a importância de separar o conflito subjetivo (relação 

interpessoal) do conflito objetivo (questões concretas).  

Estão incluídas neste modelo a mediação satisfativa e a conciliação, há a 

ideia de que conciliação é mediação. A mediação satisfativa se utiliza de todas as 

técnicas da escola de Harvard, servindo de referência para os demais modelos de 

mediação existente. 

Nos modelos focados na relação, persiste o intuito de transformar a ligação 

entre as partes envolvidas no conflito, alicerçada no contato entre pessoas, 

ocupação dos disputantes e reconhecimento (empatia). Neste modelo, há a 

existência de dois tipos de mediação: circular-narrativa e a transformativa. No 

modelo circular narrativo, o acordo não é uma prioridade, passando a condição de 

consequência da conversação, com a utilização de técnicas específicas. 

Esse modelo circular-narrativo utiliza-se das denominadas microtécnicas 

(aplicadas sobre o aspecto inicial das narrativas), as minitécnicas (aplicadas sobre 

desdobramentos mais amplos das narrativas, mas ainda não sobre a sua totalidade), 

as técnicas propriamente ditas (permitem a construção da história alternativa 

desestabilizadora das histórias prévias) e as macrotécnicas (confluência de todas as 

técnicas no encontro de mediação). (VASCONCELOS, 2008) 

Os resultados produzidos não são provenientes de uma causa, mas sim de 

uma causalidade circular mantida dentro de um constante ciclo, fomentando, dessa 

forma, uma re-significação da história do conflito, através da interação entre as 

partes envolvidas. (TRAPAGA, 2011) 
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A mediação transformativa foi um modelo elaborado por Robert A. Barush 

Bush (teórico da negociação) e por Joseph F. Folger (teórico da comunicação). Esse 

tipo de mediação tem como objetivo situar o acordo como uma possibilidade, 

diferentemente do modelo harvardiano, que o acordo como principal objetivo. 

Ressalta-se que, neste modelo, o mediador deve manter o foco na mediação 

passiva, ou seja, não deve realizar uma intervenção direta, precisa trabalhar o 

conflito em sua integralidade, abrangendo aspectos emocional, afetivo, financeiro, 

psicológico e legal, com o objetivo de conseguir o empowerment (empoderamento) 

das partes, na tentativa de estas solucionarem, por si próprias, o conflito. (ALMEIDA, 

2012) 

Não há consenso quanto aos elementos diferenciadores da conciliação, 

classificada como modelo de mediação focada no acordo, de outros modelos de 

mediação. De certo, o que afasta a conciliação dos outros modelos de mediação são 

suas particularidades, e não a sua natureza, até porque a natureza da conciliação é 

a própria resolução de conflitos, comum a todos os métodos. 

 

Quais seriam, então, as particularidades procedimentais desse 
modelo? A primeira é a de que se trata de procedimento adotado em 
complemento ao processo judicial, pelo próprio julgador ou por 
pessoa autorizada, a serviço daquele juízo. A segunda 
particularidade está no fato de que se trata de modelo focado no 
acordo, aproximando-se, nesse aspecto, da mediação satisfativa. A 
terceira está na circunstância de que os conciliadores não são 
escolhidos ou, de algum modo, submetidos a um juízo de aceitação 
pelas partes envolvidas, pois já estão pré-determinados naquela 
função. A quarta está em exercerem uma ascendência hierárquica 
durante as sessões, reduzindo as possibilidades do protagonismo. A 
quinta particularidade é que a conciliação não prevê entrevistas 
prévias ou incidentais, em separado. Finalmente, porque os 
conciliadores – naquela situação de ascendência hierárquica do 
ambiente judicial – aconselham, advertem e induzem as partes ao 
acordo. (VASCONCELOS, 2008, p. 79) 

 

Do ponto de vista conceitual, existem elementos confundidores na 

diferenciação entre mediação e conciliação, sobretudo, devido à presença, em 

ambos os casos, de um terceiro contribuindo para a tentativa de resolução do 

conflito.  
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Para Reis (2016), conciliação é frequentemente confundida com a mediação. 

A distinção entre ambas passa, inicialmente, pela abordagem do conflito. A 

conciliação é um procedimento mais célere e, na maioria dos casos, restringe-se a 

uma reunião entre as partes e o conciliador. Para que exista a conciliação, é preciso 

não haver entre as partes um relacionamento significativo passado ou possibilidade 

a futuro.  Segundo Nunes (2010), na conciliação há uma intervenção por parte do 

terceiro, já na mediação existe um estímulo do terceiro no intuito de as próprias 

partes encontrarem, em comum acordo, as soluções para o conflito por meio do 

diálogo. 

Diferentemente destes autores anteriormente citados, em sua maioria com 

filiação à área do Direito, para os especialistas do campo das Ciências Sociais as 

divergências apreciadas entre mediação e conciliação estão focadas nos resultados 

sociais desses métodos de resolução de conflitos. 

Como afirma Oliveira (2010), a especificidade da conciliação está nas 

inovações e propostas de informalização e desburocratização, ao passo que a 

mediação é mais complexa, pois é considerada um movimento social de mudanças 

no campo de administração institucional de conflitos, a partir do uso de técnicas tais 

como "escuta ativa" e "comunicação não violenta”. 

Nota-se que, na visão dos autores, tanto a mediação quanto a conciliação 

despontam como tipos de resolução do conflito mais favoráveis a resultados 

positivos, devido à possibilidade do diálogo entre as partes envolvidas, com a 

participação de um terceiro imparcial capaz de conduzir ou auxiliar no acordo a ser 

alcançado. 

 

2.2.1 A conciliação: método de resolução de conflito  

 

Atualmente, quando se fala em conciliação, fazemos a ligação com os Juizados 

Especiais e a estrutura montada nesses espaços, reforçando a ideia de que conciliar 

é tentar chegar a um denominador comum diante de um conflito interpessoal. 

Entretanto, os objetivos pretendidos com o uso da conciliação têm trazido críticas a 

esse meio, devido o foco ser voltado mais para a desburocratização e a não 

instauração de processos do que realmente para as soluções da contenda. 
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Para Cavalcante (2013), a conciliação é um instrumento alternativo e 

acessível ao cidadão, cuja finalidade é pôr fim ao conflito entre as partes de forma 

simples, célere e eficiente, alcançando a pacificação social. Dentro da mesma 

perspectiva, segundo Nunes (2010), a conciliação é a harmonização entre os 

interesses divergentes por um terceiro denominado conciliador na busca um acordo 

satisfatório para as partes envolvidas.  

Segundo Cavalcante (2013), a conciliação pode ser classificada como pré-

processual (extrajudicial) ou processual, a primeira antes da deflagração do 

processo judicial, com a participação de conciliadores e juízes leigos e a segunda 

acontece após a instauração do processo judicial. Ambas têm o intuito de dar 

celeridade à resolução das lides, bem como desafogar o sistema judiciário. 

 

A conciliação pode ser extraprocessual ou endoprocessual. Em 
ambos os casos visa a induzir as próprias pessoas em conflito a ditar 
a solução para a sua pendência. O conciliador procura obter uma 
transação entre as partes (mútuas concessões), ou a submissão de 
um à pretensão do outro (no processo civil, reconhecimento do 
pedido: v. art. 269, inc. II), ou a desistência da pretensão (renúncia: 
CPC, art. 269, inc. V). Tratando-se de conciliação endoprocessual, 
pode-se chegar ainda à mera “desistência da ação”, ou seja, 
revogação da demanda inicial para que o processo se extinga sem 
que o conflito receba solução alguma (art. 267, inc. VIII). 
(GRINOVER, CINTRA e DINAMARCO, 2011, p. 34). 

 

A conciliação tem registros no Brasil a partir das Ordenações Manuelinas 

(1514) e Filipinas (1603), tendo esta última, inscrições no seu livro III, título XX, 

parágrafo primeiro. Entretanto, só com a outorgação da Constituição de 1824, é que 

a conciliação passou a ser considerada constitucional. 

Com a vigência da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, a 

conciliação ressurge de maneira expressa nos artigos 764, 831 e 850 da CLT, tendo 

a previsão da obrigatoriedade do juiz em tentar realizar acordo entre as partes, haja 

vista que nem o Código de Processo Civil, promulgado em 1939, trouxe elementos 

da conciliação em seu corpo de artigos. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a conciliação tomou 

contorno absoluto na legislação brasileira, abrindo caminho para a chegada do 
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Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, nos anos de 1990 e 1995, respectivamente. 

Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n.º 125, 

regulamentando a conciliação e mediação no sistema judiciário, e, por fim, o novo 

Código de Processo Civil de 2015, reforça a conciliação como método de resolução 

do conflito. 

Ressalta-se que tanto a conciliação extraprocessual quanto a endoprocessual 

tem contribuído para a desopilação do volume de processos no Judiciário. Contudo, 

apesar de reconhecer a existência de benefícios provenientes da utilização da 

conciliação para resolução dos conflitos na sociedade, Oliveira (2010) aponta 

algumas críticas quanto ao manejo deste método. 

O primeiro argumento da autora refere-se ao estilo de controle social 

conciliatório devido a presença apenas de vencedores, em contraponto ao estilo de 

controle penal, onde permanecem as figuras dos ganhadores e perdedores, criando 

certa aversão à lei e valorização do consenso. Essa elevação do consenso não é 

vista com bons olhares, devido a grande possibilidade de controle social e político, 

podendo, inclusive, elevar alguns elementos desse consenso ao patamar de lei, 

como já está latente no ordenamento jurídico brasileiro. 

Um segundo ponto a ser analisado é a obrigatoriedade da conciliação, agora 

prevista em lei, auxiliada pelo forçamento na adesão de um compromisso, muitas 

vezes empurrado "goela abaixo", principalmente quando uma das partes é de baixa 

renda ou pertencente a grupos de minorias. 

 

Além do foco somente na celeridade, uma crítica comum é a 
preocupação em relação as discrepâncias de poder entre as partes 
quando se usa a mediação ou conciliação, ou entre as partes e os 
mediadores/conciliadores, podendo criar desvantagens na resolução 
de conflitos (NADER, 1969). Argumenta-se que o processo menos 
formal e regulado da mediação é mais sujeito a preconceitos, 
permitindo que características socioculturais contribuam na tomada 
de decisões sem referência regulamentos legais (ABEL, 1973). 
Postula-se que a informalidade é desvantajosa para indivíduos 
menos poderosos, particularmente às mulheres, minorias e pobres. 
(DELGADO et al., 1985)". (OLIVEIRA, 2010, p. 202). 

 



22 

 

Classificada como um método de resolução de conflitos, assim como a 

mediação, negociação e arbitragem, a conciliação pode exercer também uma 

estratégia de pacificação e controle social, além da prevenção de litígios. 

 

2.2.2 A conciliação como controle social 

 

Entendendo a conciliação como um meio de resolução de conflito e controle 

das ações humanas, é possível entender que sirva como um mecanismo de controle 

social, diferentemente do modelo focado nas ciências penais, o qual se preocupa 

com a sanção dada ao autor de uma ação delituosa. 

Na visão de Cancian (2008), é a partir da segunda década do século XX que 

o conceito de controle social ganha contornos palpáveis dentro da sociologia 

americana. Ainda segundo o autor, controle social pode ser conceituado como um 

conjunto de mecanismos de intervenção disponíveis em uma sociedade, com o 

intuito de assegurar um comportamento previsível dos indivíduos, respeitando as leis 

vigentes. 

Existem dois tipos de controle social: o controle externo e o interno. O 

controle social externo diz respeito às sanções e punições impostas aos indivíduos 

que não seguem os padrões comportamentais estabelecidos na sociedade, através 

das leis e da força policial.  

No concernente ao controle social interno, percebe-se que este está presente 

na consciência de cada pessoa, pois foi estabelecido em conformidade com os 

costumes da sociedade. Na concepção de Foucault (1999), o indivíduo só tem 

possibilidade de efetuar esse controlo interno, após um processo de socialização, 

que dará condições de vigiar suas próprias ações. 

Entretanto, a construção de um indivíduo dócil e principalmente submisso só 

seria possível através de processos disciplinadores do corpo e da alma, 

vislumbrando o controle social externo como única forma de educação social. 

Anteriormente, a sociologia de Durkheim também se debruçou nos problemas 

relacionados à ordem social, mais especificamente aos fenômenos do crime e pena, 
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analisando essa relação entre os mecanismos de controle empregados pela 

sociedade nos casos de desobediência à ordem social. (ALVAREZ, 2004) 

 Com base na teoria da solidariedade social, Durkheim concluiu que só haveria 

possibilidade de existir convivência social se existisse uma consciência coletiva, 

onde os indivíduos de diferentes classes sociais estariam interligados através do 

laço da solidariedade. Dessa forma, as regras de conduta desenvolvidas por 

princípios subjetivamente apreendidos por todos seriam muito mais vantajosa e 

respeitada, ao invés do controle calcado na violência física e coação moral, 

deixando, desse modo, o controle externo de ser o único meio de pacificação da 

sociedade. (CANCIAN, 2008) 

 Horwitz apud Oliveira (2010) aponta que, no âmbito das ciências sociais, é 

possível classificar quatro estilos de controle social: a) o estilo penal - tem como 

premissa a punição dos infratores da ordem social; b) o estilo compensatório - o 

infrator deve arcar com o pagamento da dívida à vítima; c) o estilo terapêutico - foca 

no tratamento para os indivíduos com problemas de personalidade; d) o estilo 

conciliatório - tem como finalidade a realização de uma negociação entre as partes 

envolvidas no conflito. 

Esses estilos de controle social, não necessariamente devem ser empregados 

isoladamente, pois há possibilidade da utilização de mais de um estilo para 

resolução do conflito social, como é o caso da intervenção policial em violência 

familiar onde tanto o estilo penal quanto o conciliatório estarão presentes, assim 

como no divórcio haverá a incidência do conciliatório e o compensatório. (OLIVEIRA, 

2010)  

Percebe-se de imediato que o estilo penal é o mais rígido dentre todos, 

devido à sua perspectiva apenas punitiva àquele que infringi uma norma social, além 

de ser coercitivo, focado no infrator, sem se ater à vítima. A sanção nesse estilo 

serve também como uma correção moral, inclusive para os que poderiam evitar a 

ação antissocial perpetrada. 

Tido como conservador, devido ao caráter moralista, já que tem o propósito 

de demonstrar o exemplo para quem ousar em pensar no desrespeito à ordem 

social, o estilo de controle penal impõe medo e ressalta a insegurança na sociedade 

que pode ocorrer nos casos de injustiças e arbitrariedades, uma vez que após 
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sentenciado e dado cumprimento a punição, o tempo de sofrimento e afastamento 

dos entes queridos não tem como ser resgatados. (OLIVEIRA, 2010) 

Por isso, a existência apenas do estilo penal em uma sociedade dificilmente 

trará bem-estar nem pacificação social, tendo em vista que paz social está 

diretamente relacionada com a ideia de justiça e respeito aos direitos de cada 

cidadão, independente de classe ou posição social. 

No estilo compensatório, a ideia central é o pagamento exigido do agressor 

em favor da vítima devido a sua ação, ou seja, o ressarcimento coercitivo pelos 

danos causados, desde que comprovada a culpabilidade. 

Para Oliveira (2010) há diferenças nítidas entre os estilos penal e 

compensatório, principalmente no que concerne à capacidade e intenção do infrator, 

pois para o estilo penal esses pontos são de extrema relevância para a adequação 

da punição necessária ao delinquente. Já o estilo compensatório preocupa-se 

apenas com a relação entre o ato perpetrado pelo ofensor e o dano sofrido pela 

vítima, independente de qual fosse o estado mental daquele no momento do 

cometimento do ato, pois para este o dano é fundamental, enquanto para o estilo 

penal a culpa é fundamental. 

Outro ponto diferencial importante refere-se às vítimas, devido o estilo 

compensatório procurar garantir algum tipo de recompensação pelo dano sofrido, 

em vez de desembocar numa punição numa perspectiva de gerar justiça. Assim, no 

estilo compensatório é a vítima quem recebe o pagamento diretamente e não 

Estado, já no estilo penal a vítima tem apenas a satisfação do cumprimento da 

sanção pelo ofensor, por isso aquele estilo é menos moral do que este. (HORWITZ 

apud OLIVEIRA, 2010, p. 102) 

Segundo o autor, as críticas ao estilo de controle compensatório são dirigidas 

ao descaso dado à intencionalidade do ofensor, tendo em vista a possibilidade de o 

dano ser causado independente da vontade do agente, como no caso de força maior 

ou caso fortuito, ficando comprovado a falta de dolo do autor do dano. 

O estilo terapêutico tem como foco a personalidade do indivíduo, analisando 

seu comportamento, possíveis distúrbios psicológicos, porventura, causadores de 

cometimento de delitos. Evidente que, neste estilo, o objetivo não é a aplicação de 

uma sanção ao infrator da norma social, não é a reparação do dano causado a 
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outrem e nem tampouco a negociação amigável de um conflito, mas uma 

intervenção sobre o indivíduo, na tentativa de prevenir crimes. 

No estilo conciliatório de controle social há uma cooperação entre as partes 

envolvidas, na tentativa de negociar de forma conjunta ou com a participação de um 

terceiro a resolução do conflito, sem coerção e aceito por ambas as partes.  

A diferença entre os estilos penal e conciliatório é a inexistência da 

identificação do autor perdedor e vítima ganhadora, pois todas as partes envolvidas 

saem "satisfeitas" após a resolução, uma vez que o objetivo principal é a harmonia 

da relação balançada, através da persuasão do conciliador em conseguir o acordo 

com a aquiescência das partes. (OLIVEIRA, 2010) 

Ainda segundo Oliveira (2010), o estilo conciliatório não deve ser proposto 

quando os envolvidos não possuem mais interesse em manter a relação, tendo, por 

exemplo, o caso da mulher que sofreu violência do marido, pois na maioria destes 

casos não há mais possibilidade de existir uma harmonia entre eles. O mesmo 

acontece quando a relação é entre pessoas que não possuem intimidade ou não 

sejam do mesmo grupo social, a conciliação não surtirá efeitos positivos. 

Assim sendo, ficou perceptível que o controle social conciliatório traduz a 

percepção da conciliação não apenas como um método de resolução de conflito, 

mas também um mecanismo de controle social, servindo, dessa forma, como 

regulador das ações humanas no convívio em sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

3 A CAPS/CPMBA: RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS NA 
CAPS/CPMBA E CONTROLE INTERNO DA CONDUTA POLICIAL MILITAR  

 

No ano de 2014, foi instalada a Comissão de Apuração de Procedimento 

Sumaríssimo (CAPS), também conhecida como Núcleo de Conciliação da 

Corregedoria, criada através de Portaria da Corregedoria de nº 07/2014, a qual 

estabelece normas internas atinentes à apuração de transgressão disciplinar de 

menor potencial ofensivo, considerando como tais, as faltas funcionais de natureza 

leve. 

Nas exposições de motivos para criação da CAPS, através da portaria 

07/2014, está a morosidade na tramitação da documentação das apurações, o 

alargamento do tempo de resposta no fluxo da denúncia na Corregedoria até uma 

possível publicação dos resultados obtidos na apuração de transgressões 

disciplinares de menor potencial ofensivo, ou seja, aquelas de natureza leve. 

A CAPS faz parte do conjunto de seções da Corregedoria da Polícia Militar do 

Estado da Bahia, tendo esta Casa Correcional sido criada através do Decreto 

Estadual 2.903 de 18 de outubro de 1993, e de acordo com a Lei nº 13. 201/ 2014, 

tem por finalidade “assistir o Comandante Geral e o Subcomandante Geral da 

Polícia Militar no desempenho de suas atribuições constitucionais, políticas e 

administrativas, realizar a atividade correcional, zelando pela justiça e disciplina dos 

integrantes da PMBA, bem como gerenciar as atividades dos segmentos de 

correição descentralizados nas Organizações Policiais Militares.” (BAHIA, 2014) 

A Corregedoria da PMBA tem o papel de preservar a hierarquia e disciplina, 

princípios basilares da instituição de natureza militar, bem como atuar na prevenção 

e correção de condutas incompatíveis com o serviço policial militar, as quais possam 

vir a ferir o nome da Corporação Polícia Militar e o bem-estar dos cidadãos. 

Dessa forma, cabe à Corregedoria ministrar instruções aos policiais militares, 

demonstrando os aspectos legais e doutrinários disciplinadores da atividade policial 

militar. Outra missão atinente à Corregedoria da PMBA é a instrução investigativa 

das transgressões disciplinares e dos crimes militares cometidos por membros da 

corporação, após a ocorrência de denúncias ou quando decorrente da própria 

fiscalização, podendo ainda ter como ponto de partida fatos que cheguem ao 
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conhecimento através da mídia, incidindo na devida instauração de processos 

administrativos e inquéritos policiais militares. 

Dentre os meios originários das apurações, destacam-se as denúncias 

realizadas por cidadãos diretamente na CPMBA ou através da Ouvidoria. Para fins 

de pesquisa, foram analisados os registros realizados na CAPS/CPMBA no ano de 

2015.  

De acordo com Cellard (2014), antes de proceder à análise documental, é 

preciso esmiuçar toda documentação coletada, passando posteriormente por uma 

avaliação preliminar, a qual deve ser aplicada em cinco dimensões, a saber: o 

contexto; o autor ou autores; autenticidade e confiabilidade do texto; a natureza do 

texto; e os conceitos chaves e a lógica interna do texto. Após essa avaliação 

preliminar, parte-se para a análise propriamente dita. 

Destarte, importa destacar os documentos principais trabalhados pelos 

membros da CAPS no processo de conciliação, a saber: a) denúncia personificada 

no termo de declarações prestado pelo denunciante na CPMBA ou na manifestação 

realizada na Ouvidoria; b) ata de sessão; e c) o despacho do conciliador. 

O termo de declarações (vide Anexo A) é um documento produzido no 

arquivo Word, papel tamanho A4, timbrado com o brasão da Polícia Militar da Bahia, 

contendo um cabeçalho seguido por uma sequência hierárquica, vindo primeiro 

Governo do Estado da Bahia, e na sequência Secretaria de Segurança pública, 

Polícia Militar da Bahia, e por fim, Corregedoria. Esse padrão de cabeçalho está nos 

15 termos analisados. Após o cabeçalho, vem logo abaixo o nome do responsável 

pela confecção do termo, o Corregedor plantonista, com data e horário, seguido da 

qualificação do denunciante que, onde consta o nome, data de nascimento, 

nacionalidade e naturalidade, filiação, estado civil, endereço, RG, telefone e 

profissão.  

Terminando esta primeira etapa, a denúncia propriamente dita, é reduzida a 

termo (expressão de intervenção institucional no conflito), sendo realizado o registro 

institucional da explanação do denunciante. Ao final, tanto o Corregedor Plantonista, 

quanto denunciante assinam o termo. 

Quanto à manifestação da Ouvidoria, não foi possível ter acesso, haja vista 

que foi disponibilizado apenas os arquivos digitais registrados na CAPS, e como 
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este documento específico é registrado em outro órgão, apenas o meio físico é 

encontrado na Comissão.  

No que concerne à ata da sessão de conciliação (vide Anexo B), também é 

redigida num arquivo Word, papel tamanho A4, timbrado com o brasão da Polícia 

Militar da Bahia, contendo no cabeçalho apenas o nome da corporação e da 

Corregedoria. Ao invés da qualificação, aparece o nome do demandante e logo 

abaixo o do demandado, se, porventura, houver testemunha, o nome desta vem 

depois do demandado, e, mais abaixo aparece o título registrado como Ata de 

Sessão, havendo o mesmo padrão nas 41 atas analisadas.  

O despacho (vide Anexo C) é digitado em documento Word, papel timbrado 

com o brasão da PMBA, onde o conciliador relata sucintamente o fato analisado no 

primeiro item, no segundo tópico demonstra como ocorreu a instrução, e, por fim, 

conclui com o parecer. As terminologias “demandante” e “demandado” foram 

adotadas em todas as atas em análise neste  trabalho, evidenciando um padrão de 

registro pela  CAPS/CPMBA. 

  

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS CONFLITOS, ATORES E PROCEDIMENTOS 
PRESENTES NOS CASOS PROCESSADOS PELA CAPS/CPMBA EM 2015 
 

A partir da análise documental, identificou-se um conjunto heterogêneo de 

conflitos que geraram denúncias e motivaram a realização de 78 sessões de 

conciliação na CAPS/CPMBA, em 2015. Dentro desse universo de sessões, 

analisamos 41 casos, devido ao fato de nos demais não ter ocorrido audiência de 

conciliação propriamente dita, nomeadamente, em virtude da ausência de uma das 

partes envolvidas na sessão.  

Os conflitos identificados podem ser classificados em seis tipos, a saber: 

agressão, ameaça, insulto, tentativa de atropelamento, “desinteligência” e 

inadimplência pecuniária, os quais  são constituídos por subcategorias definidas 

segundo o perfil do demandado  (policiais militares, praças e oficiais, da ativa e da 

reserva) e do demandante (policiais militares e cidadãos civis) (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Tipos de conflitos processados pela CAPS/CPMBA, em 2015 

Tipos de 
conflito 

Subgrupos de conflitos segundo o perfil do demandante e do 
demandado 

 
1. Agressão 

1.1  Agressão física praticada por praça policial militar na folga 
contra civil; 
1.2  Agressão física praticada por praça policial militar em serviço 
contra policial militar da reserva; 
1.3  Agressão física praticada por policial militar da reserva contra 
policial militar da reserva. 

 
2. Ameaça 

2.1 Ameaça com arma de fogo praticada por praça policial militar 
na folga contra civil; 
2.2 Ameaça praticada por praça policial militar na folga contra civil; 
2.3 Ameaça praticada por praça policial militar da reserva contra 

civil; 

3. Tentativa de 
atropelamento 

3.1.Tentativa de atropelamento praticado por praça policial militar 
na folga contra civil; 

 
 
4.Briga de 
vizinhos/ 
”desinteligência” 
 

4.1 Perturbação da vizinhança praticada por praça policial militar na 
folga contra civil; 
4.2 Perturbação da vizinhança praticada por praça policial militar na 
folga contra policial da reserva; 
4.3 Perturbação da vizinhança praticada por praça policial militar da 
reserva contra civil. 

 
5.Insulto 

5.1 Difamação praticada por praça policial militar na folga contra 
civil; 
5.2 Xingamento proferido por praça policial militar na folga contra 
praça policial militar na folga; 
5.3 Xingamento proferido por praça policial militar em serviço, 
contra civil. 

 
6.Inadimplência 
pecuniária 

5.1 Inadimplência de dívida praticado por oficial policial militar em 
desfavor de civil; 
5.2 Inadimplência de dívida praticado por praça policial militar em 
desfavor de civil; 
5.3 Dívida pecuniária decorrente de venda ilegal de bem móvel 
alheio praticada por praça policial militar em desfavor de civil. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Entre os tipos de conflitos mais frequentes nos documentos analisados, 

destacam-se a agressão e a ameaça, como se pode observar no Quadro 02. Nos 
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casos de agressão física, policiais militares e civis configuram-se parte demandante 

e, no polo demandado há uma predominância de praças da ativa em situação de 

folga, ou seja, envolvidos em conflitos fora de serviço.  

De modo semelhante, as ameaças denunciadas à CPMBA e processadas na 

CAPS tiveram como autores praças da ativa de folga e praças da reserva, em geral, 

envolvendo condutas do mundo da vida cotidiana do militar contra vítimas civis, fora 

da atividade de policiamento propriamente dita, mas em situações nas quais, 

paradoxalmente, é mobilizada a condição de policial militar. Neste sentido, o controle 

interno do órgão disciplinar por intermédio da CAPS incidiu sobre a conduta do 

policial em situações de sociabilidade não diretamente relacionadas às atividades de 

policiamento ostensivo. 

 

Quadro 02 – Distribuição da frequência dos tipos de conflitos processados pela 
CAPS-CPMBA em 2015, segundo perfil do demandante e situação do demandado 

Tipo de 
conflito 

Demandante 
Demandado 

(Policial militar) 

Policial 

militar 
Cidadão 

Civil 
Oficial Praça 

Serviço Folga Reserva Serviço Folga Reserva 

Agressão 03 05 01 00 00 00 07 00 

Ameaça 00 08 00 00 00 00 04 04 

Atropelamento 00 01 00 00 00 00 01 00 

Briga entre 
vizinhos/ 
“desinteligência
” 

01 06 00 00 00 00 03 04 

Inadimplência 
pecuniária 01 04 00 01 00 00 04 00 

Insulto 01 03 00 00 00 01 02 01 

Total 06 27 01 01 00 01 19 11 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quanto aos resultados das audiências de conciliação referente ao conflito 

ameaça, constatou-se que a CAPS conseguiu conciliar a maioria dos casos, apenas 
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numa situação não foi realizado o acordo entre as partes. Ressalta-se que os casos 

envolvendo relação conjugal, já chegaram à sessão com um acordo fechado entre 

as partes e o conflito resolvido para homologação pela casa correcional. 

Outro tipo de conflito detectado com regularidade a partir da análise 

documental foi decorrente da convivência entre vizinhos, tendo como partes 

envolvidas policiais militares. Este tipo de conflito é referido nas atas das audiências 

como “desinteligência” e revela como principais motivações o uso de bebidas 

alcoólicas, o recurso ao som alto e as condutas comportamentais ofensivas contra a 

vizinhança. Assim como na ameaça, figuram no polo ativo praças da reserva ou 

praças na folga, porém no polo passivo surge a presença de policiais militares e de 

civis. Todos os casos relacionados à “desinteligência” foram arquivados com a 

produção do acordo entre as partes. 

Relativamente ao não cumprimento de dívida pecuniária, constata-se que neste 

tipo de conflito os atores da conduta foram praças em folga e oficial em serviço, 

tendo como vítimas policiais militares da ativa e da reserva, além de cidadãos civis. 

Houve alguns casos de pedido de instauração de processo administrativo devido à 

falta de conciliação entre as partes, isso pode ser decorrente da gravidade da 

infração. 

No conflito gerado pela tentativa de atropelamento praticado por praça da 

ativa na folga, a intervenção da CAPS no conflito não envolveu a tentativa de 

acordo, pois a situação já estava resolvida, devido a termo de ajuste de conduta, 

confeccionado em audiência no Juizado Criminal. 

Foram detectados alguns conflitos envolvendo insultos proferidos por policiais 

militares. Dentre eles, a difamação proferida por praça da ativa contra ex-cônjuge. 

Entretanto, na audiência de conciliação, a parte demandante não compareceu à 

sessão e o demandado colacionou provas que contradiziam o quanto alegado pela 

denunciante, tendo culminado no arquivamento. 

Em um dos casos categorizado como insulto, houve uma ofensa verbal 

proferida por um Oficial em serviço em desfavor de civil, entretanto, o caso foi 

arquivado, devido à ausência da parte demandante na audiência. 

Catorze audiências produzidas na CAPS culminaram em conciliação, com a 

presença do demandante, demandado e o conciliador, tendo este, o papel de 
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conduzir o diálogo em busca de um acordo. Isso porque, em onze audiências uma 

das partes não compareceu, e, em outros, ao invés de conciliação, houve pequenas 

audiências processuais, com presença de advogados, testemunhas, não havendo, 

dessa forma, uma conciliação. 

Em três casos analisados, foi percebido que o tipo de resolução de conflito 

existente foi a negociação e não a conciliação, pois as partes entraram em acordo 

anteriormente, indo à sessão apenas para ratificar e homologar o acordo na 

CPMBA.  Conforme aduz Vasconcelos (2008,) a negociação é uma tentativa das 

pessoas envolvidas lidarem diretamente com seus problemas, para chegar a um 

denominador comum e benéfico para ambos, depositando no diálogo as chances de 

conseguirem êxito. Existindo consenso entre as partes na rodada de negociação, o 

próximo passo será a indicação de um terceiro mediador para tentar conseguir 

chegar a um acordo satisfatório. 

Outro aspecto depreendido da análise das atas das sessões diz respeito à 

provocação de audiências devido ao descumprimento de acordo por parte do 

demandado, firmado na própria Corregedoria, ou seja, o policial militar estava sendo 

reincidentes nas faltas. Outro detalhe foi que, em alguns casos, já tinham ocorrido 

audiências de conciliação em delegacias sem obtenção de sucesso ou já havia 

processo judicial correndo em paralelo. Por fim, em trinta e duas sessões o resultado 

foi arquivamento, porém, neste universo apenas em dezenove houve conciliação e 

as demais foram marcadas pela ausência das partes. 

Observou-se também a quantidade de ocorrências envolvendo praças da 

ativa ou da reserva, havendo apenas dois casos com oficial. Esta situação pode ter 

a ver, entre outros fatores, com as modos de exercício do controle institucional da 

conduta policial militar e com outros aspectos relacionados a formas de sociabilidade 

nas redes de vizinhança e aos recursos mobilizados pelos sujeitos para resolver 

conflitos – aspectos a serem aprofundados em pesquisas posteriores. 
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3.2 DOCUMENTOS, PROCEDIMENTOS E ATORES QUE FIGURAM NOS 
CONFLITOS PROCESSADOS PELA CAPS/CPMBA 

 

Relacionado ao acolhimento institucional do conflito, o termo de declarações é 

confeccionado por um Oficial da Corregedoria da PMBA que, exerce a função de 

Corregedor Plantonista, começando com a qualificação (dados pessoais) do 

demandante (denunciante), seguindo com a explanação deste sobre dos fatos que 

deram origem à denúncia, e, ao término, o plantonista procede com as perguntas, as 

quais entender ser pertinentes para robustecer a denúncia. 

Iniciando a confecção da ata, o conciliador coloca a data, número do RCG 

referente à denúncia e próprio nome, neste caso, não há um padrão único no 

procedimento, haja vista que nem todos os conciliadores se identificam na ata. 

Primeiramente, o conciliador faz a leitura do termo de declarações ou manifestação, 

esclarece os benefícios da conciliação para as partes envolvidas, e, logo após, é 

passada a palavra ao demandante para confirmação do quanto denunciado e depois 

ao demandado, com o intuito deste contar sua versão sobre os fatos, sempre nesta 

ordem, em respeito ao contraditório.  

Após a palavra de cada envolvido, a conciliação propriamente dita é iniciada 

com a ajuda do conciliador. Ao final, é consignado na ata o resultado da sessão que, 

pode ser o arquivamento, quando a contenda é resolvida ou o demandante não 

comparece à sessão, podendo ensejar, também, no envio à Seção de Apurações 

para instauração de processo administrativo. 

Os atores que fazem parte desse contexto conciliatório possuem papéis 

relevantes na construção dos documentos, evidentemente, cada com a sua 

especificidade, a saber: 1) Na primeira fase: recepcionista, corregedor plantonista e 

o Chefe da Seção de Apurações; 2) Segunda fase: conciliadores, demandantes, 

demandados, testemunhas e advogados. 

O recepcionista possui a missão específica de acolher o denunciante e 

analisar se o fato denunciado envolve policial militar. Caso não envolva policial 

militar, o cidadão é informado sobre o órgão público ao qual ele deve se direcionar, 

porém, confirmando se tratar de demanda pertinente à CPMBA, o demandante é 

encaminhado ao corregedor plantonista. 
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O corregedor plantonista acolherá o cidadão, analisará sua demanda, e, 

percebendo que a conduta narrada está tipificada no Estatuto dos Policiais Militares 

do Estado da Bahia, providenciará a oitiva do demandante em termo de 

declarações. 

Por fim, ainda na primeira fase, o Chefe da Seção de Apurações, recebe o 

termo de declarações e procede mais uma análise, decidindo se o fato é passível de 

ser encaminhado à CAPS ou se deve instaurar um processo administrativo ou 

inquérito. 

Iniciando a segunda fase, os conciliadores fazem a análise do documento 

despachado pelo Chefe de Apurações, providenciando o agendamento das 

audiências, e, posteriormente, presidem às sessões de conciliação. 

Os conciliadores são responsáveis pela construção da ata da sessão e dos 

despachos. Vale ressaltar que eles não estão nas sessões por uma causa própria, 

ou seja, não representam a si, mas a Instituição Corregedoria da PMBA. 

Dessa forma, o conciliador tem a consciência da responsabilidade de seus 

atos, haja vista que, qualquer deslize ou palavra mal interpretada, pode acarretar em 

desdobramentos danosos à Corporação. 

Na análise das atas das sessões, percebeu-se em 13 (treze) destas, a 

presidência realizada por um Oficial da Polícia Militar da Bahia. Por ser uma 

instituição militar, onde sua base está assentada nos pilares da hierarquia e 

disciplina, quando a parte demandada é um oficial, requer que o conciliador seja 

também um oficial de igual posto ou superior hierárquico. 

Entretanto, embora houvesse alguns casos com oficial figurando como 

demandado, das 13 sessões presididas por oficial, 09 não tiveram a presença de 

oficial nos polos passivo ou ativo da conciliação, não influenciando no procedimento 

adotado na sessão. Caso fosse o contrário, quer dizer, se praças figurassem como 

conciliadores em situações envolvendo oficias, aí não poderia ocorrer devido ao 

princípio da hierarquia militar. 

Analisando a questão, constatou-se que no primeiro semestre do ano de 

2015, a CAPS passou alguns meses apenas com o chefe, um oficial, sem praças 

auxiliares, por isso o porquê da presença do chefe da seção em algumas 

audiências. 
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Nas demais sessões reconstituídas através das atas, uma praça na 

graduação de sargento presidiu as audiências. Foi necessário colocar um graduado 

para presidir às sessões, justamente pela ascendência hierárquica que deve ter o 

conciliador perante as partes envolvidas. Conforme aduz Vasconcelos (2008), o 

conciliador exerce sim, uma autoridade hierárquica. 

A conciliação é uma atividade mediadora focada no acordo, qual 
seja, tem por objetivo central a obtenção de um acordo, com a 
particularidade de que o conciliador exerce uma autoridade 
hierárquica, toma iniciativas, faz recomendações, advertências e 
apresenta sugestões, com vistas à conciliação. (VASCONCELOS, 
2008) 
 

Quanto a figura do demandante, a vítima da denúncia gerada na 

Corregedoria, ficou constatado que, a maioria, mais especificamente 34 (trinta e 

quatro) destes, eram cidadãos civis que possuía algum tipo de conflito com um 

policial militar. 

Constatamos a presença de 05 (cinco) conflitos onde policiais militares 

figuravam como demandantes, sendo 03 (três) destes da ativa e 02 (dois) da 

reserva. Diante do cenário apresentado, entende-se que, apesar de ser uma 

porcentagem menor, até os próprios policiais são vítimas de outros militares. 

Dentre os conflitos analisados, duas situações chamaram atenção quanto ao 

encaminhamento à CAPS para fins de conciliação. Na primeira, constava na ata que 

o demandante era anônimo. Como pode haver uma conciliação entre as partes, 

tendo uma não existindo? Haja vista que, como afirma Nunes (2010), a conciliação é 

um negócio jurídico onde as partes terminam um conflito, com a assistência de um 

terceiro. 

Assim, a presença do demandante e do demandado na audiência de 

conciliação é necessária para alcançar o acordo, resolvendo o conflito em consenso. 

No caso em questão, aconteceu uma denúncia anônima na Ouvidoria Geral do 

Estado. O outro caso também controverso, no que tange à conciliação, figurava 

como parte demandante o Ministério Público Estadual (MPE), tendo como origem 

uma comunicação encaminhada à Corregedoria pelo MPE, relatando o não 

comparecimento de um policial militar, à uma audiência previamente agendada. 

Realmente ficou muito obscuro os critérios de envio desse fato à CAPS, pois não há 
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um conflito entre partes, mas sim um requisição do MPE para que se apure uma 

desobediência de um policial militar. 

Diferentemente do demandante que pode ser civil ou militar, o demandado será 

sempre um policial militar, seja da ativa ou da reserva. Foram coletados 04 (quatro) 

casos envolvendo oficiais e 40 (quarenta) casos contra praças. 

No concernente aos oficiais, foram coletados 04 (quatro) registros envolvendo 

um capitão, um tenente e dois alunos a oficial, esses, em tese, não são 

considerados oficiais, pois na legislação militar, estão classificados como praças 

especiais. Todos os casos foram referentes às denúncias de condutas praticadas 

durante a folga, sem nenhuma ligação com o serviço.  

Dos casos onde os praças figuram como demandados, foi detectado que na 

maioria das vezes eles estavam na folga, ou seja, não tem relação direta com a 

atividade policial, tendo poucos casos relacionados a policial em serviço. Ainda 

concernente aos praças, em dez situações tinha envolvimento de policiais 

aposentados e quatro relacionadas às policiais femininas. 

Dois atores diferentes foram encontrados nas atas das sessões de 

conciliação, a saber: testemunhas e advogados. As testemunhas foram conduzidas 

às sessões por uma das partes, com o fito de corroborar a versão apresentada; 

presença do advogado foi observada em poucos casos. Observando as atas das 

sessões de conciliação, ficou perceptível que, em onze audiências não houve a 

tentativa de resolução de conflito, devido à ausência de uma das partes, mesmo 

ambas sendo contatadas. 

 

 3.3 DESCRIÇÃO DO FLUXO DA DENÚNCIA NA CPMBA 
 

 Para a compreensão do processamento da resolução consensual de conflitos 

pela CPMBA é importante descrever o fluxo percorrido pela denúncia na instituição. 

A palavra fluxo traz o sentido de movimento contínuo, ou seja, é um encadeamento 

de acontecimentos que seguem um sentido preestabelecido. 

Fazendo uma analogia à noção de fluxo empregada nos estudos sobre o  

sistema de justiça criminal (Ventura, 2006), consideramos como elementos do fluxo  
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a trajetória de personagens, os procedimentos e os documentos presentes nas 

diversas etapas do processamento dos conflitos pela CPMBA.  

Nessa perspectiva, Rifiotis, Ventura e Cardoso (2010) aduzem que a análise 

do fluxo de um sistema permite visualizar as rupturas, quebras e afunilamentos 

desse conjunto, entendendo o fluxo também como uma trajetória de atores sociais, 

nas diversas etapas de um processo. 

Como ilustrado na Figura 1, a descrição do fluxo das denúncias na CPMBA 

permite reconstituir aspectos do funcionamento do órgão correcional, lançar luz 

sobre mecanismos de seletividade institucional delimitando os conflitos a serem 

objeto de atuação da CAPS e, por fim, dos fatores que concorrem para o 

encerramento dos casos. 

Essas três frentes serão abordadas na análise do fluxo das demandas que 

chegam à Corregedoria da Polícia Militar da Bahia, desde a ida do denunciante, até 

o desfecho final no Núcleo de Conciliação, percebendo todo caminho percorrido 

pelos atores envolvidos e pelos documentos tramitados. 

Quanto a reconstituição do funcionamento do sistema da Corregedoria, foi 

elaborada a figura 1 que representa o fluxo da denúncia, iniciando na análise 

preliminar do teor da denúncia e seu encaminhamento (fase 1), culminando com o 

seguimento da documentação gerada a partir da denúncia até o Núcleo de 

Conciliação (fase 2). 

 

3.3.1 Fase 1 - Acolhimento da Denúncia 

 

A fase 1 inicia com a chegada do cidadão à Corregedoria para prestar a 

denúncia contra policial militar. O primeiro contato deste denunciante ao adentrar a 

Casa Correcional será direto com o recepcionista (um soldado), o qual analisará 

inicialmente o teor da denúncia. 

O recepcionista possui a atribuição de não acolher a denúncia do cidadão, 

sem necessidade de autorização de superior hierárquico, especificamente nos casos 

em que ficar explícito o fato de a figura do ofensor não ser um policial militar, ou 

seja, em situações fora do raio das competências e atribuições da CPMBA. 
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Constatando se tratar de fato que envolve policial militar, caberá ao recepcionista 

encaminhar o cidadão/denunciante à sala do Oficial Corregedor Plantonista para ser 

adotadas as medidas cabíveis. 

O Corregedor Plantonista, representado por um capitão ou um tenente, fará a 

escuta dos fatos narrados pelo denunciante e procederá a uma análise da denúncia 

para verificar a pertinência do registro. Caso entenda que, mesmo envolvendo 

policial militar, o fato não seja da atribuição da Corregedoria, a denúncia não será 

acolhida.  

Exemplificando esses casos de não acolhimento, existem fatos em que o 

denunciante relata uma situação de não pagamento de pensão alimentícia ou de 

descumprimento de medida protetiva, nesses tipos de situação a orientação do 

Corregedor Plantonista será pela mobilização de agências do sistema de justiça 

criminal, a exemplo da Vara de Família ou da Delegacia Especializada em 

Atendimento a Mulher, respectivamente, pois em ambos os casos não há a prática 

de transgressão disciplinar ou crime militar. 

Caso o Corregedor Plantonista entenda que o fato é da atribuição da 

Corregedoria, realizará a oitiva do denunciante, confeccionará o termo de 

declarações e, ao final do serviço, produzirá o relatório a  ser  encaminhado à Seção 

do Protocolo. 

A Seção de Protocolo da Corregedoria tem a função específica de promover 

entrada e saída de documentos após o devido registro, gerando uma numeração 

específica e sequencial para todos os documentos que passam pela instituição 

correcional, seja proveniente de seções internas ou de órgãos externos. Nessa linha, 

o relatório de serviço do Corregedor Plantonista, junto com o termo de declarações 

da suposta vítima, será registrado e encaminhado à Seção de Apurações. 

A Seção de Apurações da Corregedoria da PMBA recebe as denúncias que 

chegam à Casa através do Corregedor Plantonista ou de órgãos externos 

(Ouvidoria, Ministério Público, dentre outros) para análise do teor dos fatos narrados, 

tendo o condão de decidir acerca das providências a serem adotadas para cada 

caso. 

Após a análise da denúncia realizada na Seção de Apurações, esta pode ser 

encaminhada a outras seções internas da Corregedoria, dependendo do teor do fato 
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narrado pelo denunciante, podendo seguir para a Seção de Polícia Judiciária Militar, 

para a Seção de Designações, retornar ao Corregedor Plantonista ou seguir para a 

Comissão de Apuração de Procedimento Sumaríssimo (CAPS). 

A Seção de Polícia Judiciária Militar possui a missão de atuar nas ocorrências 

de ações contra a vida de civil, cometidos por policiais militares em serviço  ("auto de 

resistência"), por meio de levantamento preliminar e de deflagração da investigação 

preliminar através do Inquérito Policial Militar (IPM). 

Quando a denúncia trata de uma ação policial militar tipificada como crime 

militar, lastreada no Código Penal Militar (CPM) e referir-se a fatos cuja apuração 

requer urgência, será encaminhada imediatamente à Seção de Polícia Judiciária 

Militar para ser iniciada a investigação, pois toda prática de crime militar deve ser 

investigada em sede de IPM. 

Percebendo que a denúncia retrata a prática de uma infração disciplinar que 

não seja de menor potencial ofensivo, o Chefe da Seção de Apurações deve enviá-

la à Seção de Designações, responsável em confeccionar as portarias instauradoras 

de Processos Administrativos, na intenção de ser elaborada a devida portaria com a 

designação de um oficial da PMBA como encarregado do processo. 

Em alguns casos, o Chefe da Seção de Apurações percebe que a denúncia 

recebida nessa seção e enviada pelo Corregedor Plantonista carece de algumas 

diligências essenciais para robustecer a sua decisão, como a expedição de guia 

pericial, oitiva de uma testemunha importante ou ainda apreensão de materiais 

utilizados na prática delitiva retratada pelo denunciante. Nestes casos, a denúncia 

retorna ao Corregedor Plantonista, para cumprimento das diligências 

complementares elencadas pela Seção de Apurações. 

A Seção de Apurações tem papel primordial na Corregedoria, tendo em vista 

que além de fazer o enquadramento da conduta perpetrada pelos policiais militares 

como infração disciplinar tipificada no Estatuto da PMBA ou como crime militar 

previsto no CPM, decide quais tipos de infrações são consideradas de menor 

potencial ofensivo, sendo as denúncias assim qualificadas, encaminhadas através 

de despacho para a Comissão de Apuração Sumaríssima (CAPS), com o fito de 

chegar a resolução do conflito através da conciliação, encerrando-se, assim, a fase 

1 do fluxo. 



40 

 

Portanto, a Fase 1 compreende o momento do registro da denúncia,  da 

realização do juízo de admissibilidade pela Seção de Apurações, das  decisões 

instituições acerca do enquadramento do fato e, a partir disso, do encaminhamento 

às respectivas seções, por exemplo, à CAPS. 

 

3.3.2 Fase 2 - Conciliação propriamente dita 

 

Findada a Fase 1, para os casos em análise neste estudo, a Fase 2 será 

iniciada com a entrada do fato na Comissão de Apurações Sumaríssima, momento 

em que ocorrerá a conciliação propriamente dita. 

Com a chegada da denúncia às mãos do Chefe da CAPS, este 

preliminarmente procederá à análise da denúncia narrada no termo de declarações 

e despachará aos dois sargentos auxiliares da seção, sendo um do sexo masculino 

e uma do sexo feminino, os quais terão a incumbência de manter contato com as 

partes envolvidas e agendar o dia da sessão ou audiência de conciliação. As 

audiências de conciliação ocorrem em todos os dias úteis da semana, nos turnos 

matutino e vespertino, dependendo da disponibilidade das partes.  

Quando policial militar denunciado for um oficial da PMBA, a audiência será 

precedida pelo Capitão chefe da seção, contudo quando figurar como autor da 

infração disciplinar um praça da PMBA, os próprios auxiliares serão responsáveis 

pela presidência da sessão de conciliação. 

No dia da sessão de conciliação, devem estar presentes o denunciante 

(vítima), o policial militar denunciado e o conciliador (policial militar da CAPS). Aberta 

a sessão, o conciliador fará a leitura dos fatos que deram causa à audiência, 

passando, posteriormente, a palavra para a vítima e por último ao denunciado. 

Após a fala de cada parte, o conciliador tentará compor um acordo amigável, 

de maneira que demandante e demandado entrem em consenso quanto à resolução 

da contenda, sendo ao final confeccionada a ata da sessão de conciliação. 

Na hipótese de não obtenção da conciliação pela falta de acordo entre os 

envolvidos, o conciliador remeterá a ata da sessão e despacho à Seção de 

Apurações, com o opinativo de instauração de processo administrativo. 
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Procedimento idêntico adotará o conciliador na hipótese do policial militar 

denunciado não comparecer à audiência, entretanto se a parte faltosa for a vítima, o 

parecer do conciliador será pelo arquivamento, caso esta não justifique sua 

ausência. Havendo acordo na conciliação e após a confecção da ata, o conciliador 

despachará toda documentação para a Seção de Apurações, opinando pelo 

arquivamento.
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         FIGURA 1: FLUXO DA DENÚNCIA NA CORREGEDORIA DA PMBA 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mediação e a conciliação despontam como os tipos de resolução do conflito 

mais favoráveis a resultados positivos, devido à possibilidade do diálogo entre as 

partes envolvidas, com a participação de um terceiro imparcial, capaz de conduzir ou 

auxiliar no acordo alcançado. 

A conciliação pode ser considerada o meio alternativo de resolução do conflito 

predominantemente utilizado pela CAPS-CPMBA, em 2015, são evidências disto a 

intervenção direta do terceiro que preside as audiências e a  autoridade hierárquica 

que este representa perante as partes. Ao contrário da mediação, o terceiro 

conciliador não apenas auxilia para que as partes encontrem um acordo, mas 

intervém no intuito de alcançar o fim da contenda. 

A conciliação consiste não apenas em um método de resolução de conflito, 

mas também em um mecanismo de controle disciplinar no âmbito do controle interno 

da atividade e da conduta policial militar. Nessa perspectiva, a CAPS foi criada com 

a pretensão de diminuir o número de processos administrativos, relacionados com 

infrações disciplinares de menor potencial ofensivo, tendo como objetivo, a 

formalização de acordos entre policiais militares ofensores e vítimas, por meio da 

conciliação. 

O fluxo pelo qual passa as denúncias, que adentram à Corregedoria da 

Polícia Militar da Bahia, envolvem um conjunto de procedimentos burocráticos, de 

atores e documentos e se configura um dispositivo de filtragem,  seleção e definição 

institucional dos casos a serem objeto de processamento pela CAPS e, desse modo, 

passíveis de serem resolvidos a partir de estratégias consensuais de solução de 

conflitos. 

Pode-se dizer que as audiências ocorridas na CAPS são medidas 

preliminares para resolver demandas com maior celeridade ou ainda para levantar 

dados, os quais servirão como base para uma futura apuração disciplinar. 

. 

Da análise das atas das sessões de conciliações, evidencia-se que o teor dos 

acordos não fica explicitamente evidenciado pelo registro documental, sendo 

destacada a celebração da conciliação. Da análise do documento não é possível ter 
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uma ideia detalhada da dinâmica da audiência, posto que a ênfase do registro é na 

existência da conciliação e do acordo, sem especificações sobre a maneira como foi 

realizado. 

Quanto aos tipos de conflitos objeto de atuação do controle interno por meio da 

conciliação na CPMBA em 2015, destacaram-se a agressão, a ameaça, o insulto, a 

tentativa de atropelamento, a briga de vizinhos e a inadimplência pecuniária, 

envolvendo nomeadamente policiais militares, sobretudo, praças em situação de 

folga ou na reserva.  
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ANEXO A - Termo de Declarações 

 

 

 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA 

CORREGEDORIA GERAL  
 

ENCARREGADO:  

DATA:  

HORA INÍCIO:  

HORA TÉRMINO  

DECLARANTE:  

NASCIMENTO:  

ESTADO CIVIL:  

NACIONALIDADE:  

NATURALIDADE:  

NOME DO PAI:  

NOME DA MÃE:  

END. RESIDENCIAL:  

TEL. PARA CONTATO:  

PROFISSÃO:  

RG:  

CPF:  



49 

 

DECLARAÇÕES: Que esteve nesta casa correcional para oferecer denúncia 
contra.... Nada mais havendo, encerrou-se este termo, o qual segue assinado por 
este Oficial e pelo declarante da oitiva. 

 

 

Declarante 

 
 

 
Corregedor Plantonista 
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ANEXO B - Ata da Sessão de Conciliação 
  
  

   
 
 

  
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA 

CORREGEDORIA 
DEMANDANTE:  

DEMANDADO:  

ATA DE SESSÃO 

Aos ... dias do mês de ... do ano de ...., nesta comissão de apuração de 

procedimento sumaríssimo/CAPS, referente ao RCG nº ..., iniciou-se esta sessão às 

..., presente o Membro da CAPS, ..., o Demandante... 

Esta Sessão foi aberta às .... 

Foi comunicado, por este Membro da CAPS, que esta Sessão motivou-se em 

virtude de ...  

Deste modo, ..., opinando ... Assim, encaminho, para tanto, toda documentação 

à Seção de Apurações desta Corregedoria Geral da PMBA. 

Encerrou-se esta Sessão às .... 

É o relatório. 

Salvador, ..... 
 

Membro da  CAPS 
 
 

DEMANDANTE 
 
 

DEMANDADO 
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ANEXO C - Despacho do Conciliador 

 
 
   
 

  
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA 

CORREGEDORIA 
  

PROCEDIMENTO SUMARISSÍMO 

PARECER 

A Comissão de Apuração de Procedimento Sumaríssimo/CAPS, ..., passa a 

relatar o seguinte; 

 

1. DOS FATOS 

   

2. DA INSTRUÇÃO 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 É o relatório. 

Salvador, .... 
 
  

Auxiliar da Coordenação da CAPS 
 


