






•165 vítimas de crimes de roubo cadastradas no banco de dados do projeto, tendo sido feito 

contato (ou tentativa de contato) com todas elas.

•Quatro encontros realizados com vítimas de roubo na Promotoria de Justiça de Ceilândia, 

cada um com cerca de 3 horas de duração



2018



•Data: 18/06/2019

•Data: 03/04/2019

•Data: 21/02/2019

•Data:06/11/2018

•Data:30/08/2018

Círculos – 2018/2019



•Sensibilização dos Promotores de Justiça quanto a atenção às vítimas, em 

especial com relação ao não uso do nome completo das vítimas nas denúncias, 

a fim de evitar revitimização e temor ou constrangimento às vítimas.

•Por meio de parceria com os Juízes das Varas Criminais de Ceilândia, o 

Projeto conseguiu a inserção de texto sobre direitos e deveres das vítimas 

e testemunhas no verso dos mandados de intimação eletrônicos, bem 

como a afixação de cartazes de acolhimento nas salas onde elas aguardam 

antes da audiência. 

•Confecção e afixação de cartazes de divulgação do projeto na Promotoria 

de Justiça de Ceilândia e no Fórum de Ceilândia.

2018/2019



•Tratativas com os delegados de polícia da 24a e 15a para informar 

as vítimas quanto à existência do projeto, divulgando a data dos 

encontros

•Instauração de procedimento junto à Assessoria de Políticas 

Institucionais do MPDFT para criar uma parceria entre este órgao e o 

TJDFT e as delegacias de polícia de Ceilândia, visando a adoção de 

ações de atenção às vítimas de delitos. 

2018/2019



•Realização do “Curso de Formação Teórico e Prático no Modo 

Vivencial em Círculos Transformativos e Peacemaking Circles

(Círculos de Construção de Paz)", com 25 participantes, os quais irão 

integrar o quadro de facilitadores da Coordenadoria Executiva de 

Autocomposição, com estágio supervisionado prévio, na 

qualidade de facilitadores e co-facilitadores, no projeto Escutando 

o Cidadão - Diálogos com vítimas de delitos.

2018/2019



•RESULTADOS



Foram 25 participantes no curso: 

23 do MPDFT e 2 parceiros do TJDFT (Justiça Comunitária)



1º Encontro de Supervisão com o Instrutor Paulo Moratelli

Data: 26/03/2019

Objetivo: Trocar experiências e tirar dúvidas sobre os círculos realizados na fase de estágio 

supervisionado



2º Encontro de Supervisão com o Instrutor Paulo Moratelli

Data: 21/05/2019

Objetivo: Analisar do uso da ferramenta 

restaurativa pelo mundo no ambiente juvenil.

Propostas em andamento no MPDFT.

Presença de:

Terry O’Connel – Pioneiro em Justiça 

restaurativa na Austrália;

Virgínia Domingo – Presidente da Sociedade 

Científica de Justiça Restaurativa da Espanha



• Início das tratativas com a Diretoria do Fórum da Ceilândia, 
visando a otimização da estrutura e layout das salas onde as vítimas 
aguardam antes do início da audiência, para melhor acolher as 
vítimas e garantir que a presença do réu nas dependências do 
Fórum não lhe cause temor ou constrangimento.

• Confecção de cartilha destinada a membros e servidores do 
MPDFT com a descrição do projeto e seus objetivos, e sobre como 
participar.

• Tratativa com os magistrados das varas criminais de Ceilândia
para que os dados de endereço de vítimas e testemunhas, bem 
como termos de reconhecimento, não constem do site do TJDFT.

2018



Durante a elaboração do projeto, realizamos a análise de  riscos 

(qualitativo) e verificamos a possibilidade de haver baixo 

engajamento das vítimas, devido a seu desconhecimento de seus 

direitos e ao papel do Ministério Público

Ação: Mitigar – Divulgação do projeto na imprensa e a atuação junto à comunidade local 

(Região Administrativa Ceilândia)

Risco do projeto



TV BRASIL 

https://www.youtube.com/watch?v=UoSRJUIe5Ws

Vídeo (Explicativo)

https://www.youtube.com/watch?v=KNSA1heKdqg

https://www.youtube.com/watch?v=UoSRJUIe5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=KNSA1heKdqg


RÁDIO CBN 

A iniciativa do MPDFT oferece apoio às vítimas de crimes, em um espaço seguro 

para que elas expressem seu sofrimento e possam recuperar-se do dano 

psíquico e emocional.

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/255943/projeto-escutando-o-cidadao.htm

Vídeo (inglês)

https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php/avisos-comunicados-mpdft-

hoje/campanhas-e-eventos/campanha-escutando-o-cidadao

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/255943/projeto-escutando-o-cidadao.htm
https://intranet.mpdft.mp.br/portal/index.php/avisos-comunicados-mpdft-hoje/campanhas-e-eventos/campanha-escutando-o-cidadao


Vídeo (Depoimento De Participantes)

https://www.youtube.com/watch?v=KNSA1heKdqg

https://www.youtube.com/watch?v=KNSA1heKdqg


QUERO SABER TRANSAMÉRICA
https://www.youtube.com/watch?v=LMJUM-hgPMw

https://www.youtube.com/watch?v=LMJUM-hgPMw


Evento foi 30/03/2019, em Ceilândia, na Praça da Administração Regional.

* Anna Bárbara Fernandes, promotora de Justiça.

http://www.multclipp.com.br/verNoticia.aspx?c=0&n=20124061&e=257

http://www.multclipp.com.br/verNoticia.aspx?c=0&n=20124061&e=257


RECORD NAS CIDADES

Ministério Público participa do Record TV nas Cidades

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-

imprensa/noticias/noticias-2019/10721-ministerio-publico-participa-do-record-tv-nas-

cidades

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10721-ministerio-publico-participa-do-record-tv-nas-cidades
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10721-ministerio-publico-participa-do-record-tv-nas-cidades


RECORD NAS CIDADES

MPDFT participa pela primeira vez do Record nas Cidades

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-

do-record-nas-cidades

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-do-record-nas-cidades
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-do-record-nas-cidades


RECORD NAS CIDADES

MPDFT participa pela primeira vez do Record nas Cidades

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-

do-record-nas-cidades

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-do-record-nas-cidades
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-do-record-nas-cidades


MPDFT dá início a projeto que acolhe e escuta vítimas de delitos em Ceilândia

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10295-mpdft-da-inicio-a-projeto-que-acolhe-e-escuta-vitimas-de-delitos-em-

ceilandia

Projeto “Escutando o cidadão – diálogos com vítimas de delitos” colhe os primeiros resultados

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10467-projeto-escutando-o-cidadao-dialogos-com-vitimas-de-delitos-colhe-

os-primeiros-resultados

MPDFT realiza encontro com vítimas de roubo

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10588-mpdft-realiza-encontro-com-vitimas-de-roubo

Ministério Público participa do Record TV nas Cidades

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10721-ministerio-publico-participa-do-record-tv-nas-cidades

MPDFT participa pela primeira vez do Record nas Cidades

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-do-record-nas-cidades

MPDFT participa pela primeira vez do Record nas Cidades

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-do-record-nas-cidades

Escutando o cidadão: MPDFT atende vítimas de roubo em Ceilândia

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10737-escutando-o-cidadao-mpdft-atende-vitimas-de-roubo-em-ceilandia

Crime. E a vítima?

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/artigos-menu/artigos-lista/10774-crime-e-a-vitima

Estrutura do projeto

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/programas-e-projetos-menu/escutando-o-cidadao-dialogos-com-vitimas-de-delitos/10795-estrutura-do-projeto

Ações do projeto

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/component/search/?searchword=escutando%20o%20cidad%C3%A3o&searchphrase=exact&Itemid=102

Transamérica 360º: promotora de Justiça tira dúvidas sobre o projeto “Escutando o cidadão”

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10850-transamerica-360-promotora-de-justica-tira-duvidas-sobre-o-projeto-

escutando-o-cidadao

Escutando o cidadão: MPDFT acolhe vítimas de roubo em Ceilândia

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10975-escutando-o-cidadao-mpdft-acolhe-vitimas-de-roubo-em-ceilandia

Matérias jornalísticas do projeto Escutando o Cidadão

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10295-mpdft-da-inicio-a-projeto-que-acolhe-e-escuta-vitimas-de-delitos-em-ceilandia
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10295-mpdft-da-inicio-a-projeto-que-acolhe-e-escuta-vitimas-de-delitos-em-ceilandia
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10467-projeto-escutando-o-cidadao-dialogos-com-vitimas-de-delitos-colhe-os-primeiros-resultados
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10467-projeto-escutando-o-cidadao-dialogos-com-vitimas-de-delitos-colhe-os-primeiros-resultados
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10588-mpdft-realiza-encontro-com-vitimas-de-roubo
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10588-mpdft-realiza-encontro-com-vitimas-de-roubo
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10721-ministerio-publico-participa-do-record-tv-nas-cidades
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10721-ministerio-publico-participa-do-record-tv-nas-cidades
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-do-record-nas-cidades
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-do-record-nas-cidades
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-do-record-nas-cidades
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10729-mpdft-participa-pela-primeira-vez-do-record-nas-cidades
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10737-escutando-o-cidadao-mpdft-atende-vitimas-de-roubo-em-ceilandia
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10737-escutando-o-cidadao-mpdft-atende-vitimas-de-roubo-em-ceilandia
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/artigos-menu/artigos-lista/10774-crime-e-a-vitima
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/artigos-menu/artigos-lista/10774-crime-e-a-vitima
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/programas-e-projetos-menu/escutando-o-cidadao-dialogos-com-vitimas-de-delitos/10795-estrutura-do-projeto
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/programas-e-projetos-menu/escutando-o-cidadao-dialogos-com-vitimas-de-delitos/10795-estrutura-do-projeto
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/programas-e-projetos-menu/escutando-o-cidadao-dialogos-com-vitimas-de-delitos/10845-acoes-do-projeto
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/component/search/?searchword=escutando%20o%20cidad%C3%A3o&searchphrase=exact&Itemid=102






Metodologia Qualitativa 







Perfil dos participantes dos círculos



Perfil dos participantes dos círculos



Questionário Pré-círculo



Questionário Pré-círculo



Questionário Pré-círculo



Questionário Pré-círculo































OBRIGADA!



NOTÍCIAS  JUNHO A 

OUTUBRO 2019
• http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/11233-

escutando-o-cidadao-vitimas-de-roubo-podem-participar-de-encontro

• http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/11201-

promocao-da-justica-e-pacificacao-social-sao-destaques-do-ii-seminario-de-autocomposicao-do-mpdft

• http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/11184-mps-

debatem-atendimento-as-vitimas-de-delitos-e-atos-infracionais

• http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/11171-mpdft-

promove-seminario-sobre-mediacao-de-conflitos-justica-restaurativa-e-pacificacao-social

• http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/11162-

projeto-escutando-o-cidadao-e-ampliado-para-a-promotoria-de-justica-do-guara

• http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/11013-

record-tv-nas-cidades-confira-a-participacao-do-mpdft-na-edicao-de-taguatinga

• http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/11004-mpdft-

divulga-campanha-vira-amigo-no-proximo-record-tv-nas-cidades-em-taguatinga

• http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/10975-

escutando-o-cidadao-mpdft-acolhe-vitimas-de-roubo-em-ceilandia





Problemas e objetivos

Paradigma
Punitivo/Retributivo

Paradigma restaurativo
(Punição + atenção às 

vítimas)

- Vítima como meio de
prova

- Vítima como sujeito de
direitos

- Vítima sem vez nem voz
para expressar seus
sentimentos e necessidades
quanto ao processo

- Vítima com participação
ativa, ciente de seus direitos
e deveres, os quais são
garantidos pelo sistema de
justiça



O projeto



 Círculos restaurativos com vítimas em 08/2018 a 12/2019, na 

Promotoria de Ceilândia, conduzidos por facilitadores com 

formação em justiça restaurativa, com apoio da CAUTO –
Coordenadoria Executiva de Autocomposição do MPDFT.

Vídeo: clique na foto abaixo



Ações de atenção às vítimas



Cartaz afixado na sala das vítimas/testemunhas Filipeta entregue para as vítimas em audiência



Análise de riscos





Resultados



Por que 

continuar?
 “Parabéns ao MPDFT. Bom me sentir muito 

seguro. Foi um alívio. Agora, reconstruir.”

 “Gostei muito!”

 “Foi ótimo o trabalho!”

 “Quero agradecer pelo evento. Fiquei surpresa 
pela iniciativa e me senti acolhida.”

 “Para mim foi td perfeito e amo está com 
vocês.”

 “Momento muito proveitoso e enriquecedor!”

 “Para mim foi maravilhoso estar com todos 
vocês. Eu me sinto melhor.”


