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Nome do Participante 
 
CRISTINA REGO DE OLIVEIRA 
 
Cargo 
 
Assessor DAS-4 
 
Email Institucional 
 
croliveira@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(41) 3250-4022 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Tibagi, 779, sala 803 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80045-090 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
MEDIAÇÃO PENAL E JUSTIÇA  
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

●  Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
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implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

●  Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 
 

●  Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 
 

●  Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

●  Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 
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Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
A ação apresenta vários objetivos. Inicialmente, aponta para a redução dos custos 
processuais e da imediata resposta institucional diante da prática de um ilícito 
penal (em atenção à principiologia constitucional que garante a razoável duração 
do processo, dentro da lógica de economia e celeridade). Também, pode-se dizer 
que o projeto visa a apoderar a vítima, já esquecida e objetivada nos atos 
processuais como meio de prova, visto que teria como mediar, com o autor do 
fato, a resposta que melhor lhe satisfaz, recompondo os danos causados (sejam 
materiais ou emocionais). 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
A ação pretende a atuação conjunta do Ministério Público, da Defensoria Pública e 
da Magistratura visando a facilitação da mediação penal (não somente para crimes 
de menor potencial ofensivo, visto que a experiência do Juizado Especial pouco 
contribuiu para a pacificação social). Uma vez determinado o autor do ilícito, seria 
papel do parquet comunicar a vítima, propondo-lhe que se encontrasse com o réu 
para que os danos sejam recompostos, com a ajuda de um mediador, que teria 
conhecimentos interdisciplinares (por ex, saberes como a psicologia). Assim, uma 
vez construída uma resposta satisfatória (diferente da privação da liberdade), não 
haveria o oferecimento da denúncia, apenas a homologação do acordo judicial.  
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Inicialmente, a redução dos custos institucionais: diminuição da carga de 
processos (que envolve todo o aparato judicial, por ex, custo com oficiais de 
justiça, servidores, etc); diminuição dos custos decorrentes do elevado índice de 
encarceramento. Em relação à vítima, o resultado, após a mediação com o autor, 
será de empoderamento, de satisfação com a resposta estatal, criando na vítima a 
sensação de que efetivamente recebeu a justiça que procurou no caso concreto. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Parceria com a Defensoria Pública e com a Magistratura.  
Possibilidade de que grupos ou associações de bairros participem como parceiros, 
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uma vez que a mediação penal poderá ser realizada em âmbito local(nas 
proximidades do cotidiano da vítima).  
Necessidade de capacitação (interdisciplinar - por ex., psicologia, serviço social) de 
um facilitador (mediador)  
Uma sala com a tecnologia suficiente (computador, mesas redondas, impressoras, 
etc) 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Dificuldade na identificação do autor do fato ilícito, o que poderia reduzir o âmbito 
da mediação penal; 
Dificuldade de aceitação da vítima, que em muitos casos pode não querer retomar 
qualquer contato com o autor; 
Dificuldade de aceitação social, uma vez que, para os mais conservadores, a ideia 
de justiça restaurativa poderia estar associada à impunidade. 
 
 


