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Contexto: tendência a sistemática resolutiva e ao incentivo aos 
meios alternativos de solução de conflitos

• Instituição da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição regrada pela Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014, do 

Conselho Nacional do Ministério Público;

• No âmbito do MPDFT: institucionalização do Programa Permanente de Incentivo à Política de Autocomposição, o PPIPA – Portaria 

509/2017-PGJ.

• O PPIPA tem o objetivo de assegurar a promoção da Justiça, a disseminação da cultura de pacificação, a redução da litigiosidade, o
fortalecimento da cidadania e o estímulo às soluções consensuais, por meio dos mecanismos de negociação, mediação, conciliação,
processo restaurativo e convenções processuais;

• Para implementar o programa, é necessário que se elabore um projeto de natureza restaurativa pelos integrantes de cada área
temática, sob a gestão e supervisão do respectivo coordenador e com assessoria da Coordenadoria Executiva de Autocomposição –
CAUTO;

• Esses projetos devem adotar o modelo de processos circulares de construção de paz.



Processos 
circulares de 
construção 
de paz

Trata-se de um espaço de 
diálogo intencional, 

cuidadosamente 
estruturado, cujo processo 
congrega elementos que 

organizam a interação para 
que haja a máxima 

compreensão, 
empoderamento e conexão 

entre os participantes. 

A estrutura do círculo cria 
espaço para encorajar 

todos os participantes a 
falarem uns com os outros, 
respeitosamente, em pé de 
igualdade e os encoraja a 

buscarem uma 
compreensão mais 

profunda deles mesmos e 
dos outros. 



Origem do 
projeto: tempos 
de pandemia de 

Covid-19 no 
Sistema 
Prisional

• Após a declaração de pandemia, o Núcleo de
Controle e Fiscalização do Sistema
Prisional/MPDFT passou a receber muitas
reclamações por parte de familiares de presos do
Sistema Prisional do DF;

• Isto, porque os órgãos de execução penal tiveram
de adotar medidas drásticas para a prevenção à
proliferação do novo coronavírus, incluindo a
suspensão das visitas presenciais e a suspensão
dos benefícios externos, como as saídas
temporárias.

• Essas medidas geraram, dentre outros, problemas
de comunicação para com os familiares: falta de
informações sobre a quantidade de presos
infectados, deficiência de notícias acerca do
estado de saúde dos internos e das medidas
tomadas com o fito de combater a disseminação
da Covid-19 nos presídios.



Solução: 
círculo 
restaurativo 
com familiares 
dos detentos

• Diante desse cenário, de modo a contribuir com uma

resolução integrada dessa problemática, a

Coordenadoria Executiva de Autocomposição, por meio

da sua área temática Restaurativa, e o Núcleo de

Controle e Fiscalização do Sistema Prisional – NUPRI

criaram o projeto “Diálogos inclusivos: a

representatividade da população carcerária restaurada

por meio da família”;

• Objetivo do projeto: dar voz à sociedade, acolher,

prestar esclarecimentos – inclusive com auxílio de

profissionais da saúde – e ouvir as reivindicações de

representantes de familiares.



Círculo de 
Diálogos
• Os participantes dos círculos restaurativos – familiares de detentos – são indicados pelo NUPRI;

• Durante o diálogo, todos integram um círculo de construção de paz, que é conduzido por facilitadores devidamente capacitados.

• Elementos estruturais: os participantes são sentados em roda e há uma cerimônia de abertura e de encerramento. Uma peça é colocada no centro do círculo e os objeto da palavra são definidos. Identificam-se os valores e as diretrizes e perguntas norteadoras são, assim, realizadas.

• Desta forma, todos os familiares que participam do encontro têm a oportunidade de externar seus anseios e reivindicar melhorias para o gerenciamento do Sistema Carcerário.



Momentos do círculo restaurativo
• 1º momento: com a intervenção de pessoa

tecnicamente qualificada, os participantes são
acolhidos e podem desabafar sobre seus anseios;

• 2º momento: intervalo, com oferecimento de lanche
aos participantes;

• 3º momento: os Promotores de Justiça, servidores
e colaboradores de outros órgãos escutam as
demandas dos familiares/visitantes participantes e
prestam os esclarecimentos necessários, inclusive
sobre a realidade do Sistema Prisional e as
medidas que vem sendo tomadas com o fito de
proteger os internos da disseminação da Covid-19.
Explicam, também, as dificuldades existentes
quanto a implementação das demandas e buscam
soluções alternativas ou compensatórias;

• Ao final de cada círculo, os familiares são
convidados a responder uma pesquisa de
satisfação e recebem um certificado de
participação.



Participação de 
convidados

• Integrantes do Departamento 

Penitenciário Nacional – DEPEN 

e de servidores da Secretária 

de Estado da Saúde do DF 

participam dos círculos de 

diálogos e, assim, prestam 

esclarecimentos junto aos 

Promotores de Justiça e aos 

servidores do MPDFT.



Resultados positivos para a atuação do Ministério Público 
e para a sociedade

• O projeto viabiliza a participação popular;

• Do mesmo modo, a ação ajuda o MP a identificar as demandas do Sistema Carcerário;

• A aproximação da sociedade para com o MP auxilia, também, na definição de políticas públicas mais

eficazes para a melhoria do Sistema Prisional;

• O contato direto do MP com os familiares contribui para o controle e a gestão das unidades prisionais.

• Por fim, fries-se que a repercussão vem sendo tão positiva, que o Ministério Público pretende dar

continuidade ao projeto mesmo após o fim da pandemia.



Projeto realizado pela Coordenadoria Executiva de Autocomposição –
CAUTO e pelo Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional –

NUPRI.
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