
A Promotoria de Justiça de Brazlândia segue realizando os en-
contros “Tardes de Reflexão”. O projeto é uma iniciativa do 

MPDFT para promover o acolhimento de mulheres e homens 
envolvidos nos crimes de violência doméstica. Dados apontam 

que o programa colabora para a diminuição da reincidência desse 
tipo de delito. 

Em 2015, as reuniões serão conduzidas por profissionais do Núcleo de 
Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica (Nafavd) e do 
Centro de Atendimento Multidisciplinar (Ceam), ambos da Secretaria de Es-
tado da Mulher. Os encontros contarão, ainda, com a presença de inte-
grantes do MPDFT que prestarão esclarecimentos sobre os aspectos legais 
relacionados à violência doméstica. Também serão apresentados vídeos so-
bre o assunto, com dados históricos e estatísticos. Ao final de cada reunião, 
haverá debates e os participantes responderão uma enquete sobre o tema 
e atuação da Justiça.

Reincidencia

O programa é um exemplo de prevenção à reincidência nos crimes 
relacionados à violência doméstica. Confira o gráfico abaixo:

Direitos e obrigações dos 
homens no enfrentamento 

da violência doméstica
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Agressores que participaram 
do “Tardes de Reflexão”,
em 2012.

Reincidentes

Não Reincidentes*

*homens que não praticaram novos episódios de violência doméstica.
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Acompanhe o cronograma de 
realização do “Tardes de Re-
flexão” durante o primeiro se-
mestre de 2015:

Grupo de Mulheres
10/3/2015 • 14h30
12/5/2015 • 14h30

Grupo de Homens
17/3/2015 • 14h30
19/5/2015 • 14h30

Os encontros acontecem na Pro-
motoria de Justiça de Brazlândia, 
que funciona nas dependên-
cias do Fórum Desembargador 
Márcio Ribeiro, localizado na 
Área Especial 4, Rua 10, Lote 4, 
Edifício Fórum, Setor Tradicio-
nal. Telefone: 3479-9900 MPDFT x GANGUES

Integrantes de gangues 
são condenados

Os jovens praticavam assassinatos uns 
contra os outros, envolvendo meno-
res de idade. Eles tuavam nas quadras 
da Vila São José, Assentamento e Se-
tor Norte de Brazlândia. Vários foram 
condenados por crimes de associação 
criminosa armada e corrupção de me-
nores.

VOCÊ SABIA .... que o 
“nada consta” é grátis?

O TJDFT disponibiliza a emissão gratui-
ta, na internet, da Certidão Judicial de 
Distribuição, conhecida como “nada 
consta” ou “certidão negativa”. Esse 
serviço facilita o acesso dos usuários 
aos documentos, pois a requisição, 
emissão e verificação de autenticida-
de das certidões podem ser feitas pelo 
próprio interessado, por meio do site 
www.tjdft.jus.br
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PROJETO “TARDES DE REFLEXÃO”
combate crime de violência doméstica

Cronograma 2015



AGENDA 

A CAMPANHA “O QUE VOCE TEM A VER COM A 
CORRUPÇAO?” foi apresentada na 7ª Reunião da Rede So-
cial de Brazlândia, realizada no dia 2 de setembro de 2014, e 
coordenada pela Instituição Obra Social Santa Isabel, que de-
senvolve atividades direcionadas aos idosos da comunidade. 
A iniciativa do Ministério Público Brasileiro conta com o apoio 
da sociedade, como instituições de ensino para promoção, 
no ambiente escolar, de reflexões sobre ética, cidadania e 
corrupção, despertando nos jovens o interesse pela participa-
ção na vida pública e no comprometimento com o bem-estar 
coletivo. 
O promotor de Justiça Paulo Quintela defende esse projeto. 
Para ele, “a corrupção é um mal que avassala o nosso país, e 
ela acontece nas mínimas práticas dos cidadãos”.

O QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO?

Realização no DF Parceiros Institucionais

Parceria de Mídia 

ATUAÇÃO DO MPDFT NAS 
ELEIÇÕES 2014

O trabalho da Promotoria de Justiça de Brazlândia, nas 
eleições, começou com palestras sobre o tema. Um en-
contro foi realizado pelo promotor de Justiça Leandro 
Lobato com servidores da Administração Regional da 
cidade para orientar sobre as condutas proibidas aos 
agentes públicos durante o processo eleitoral. Ele escla-
receu dúvidas sobre crimes eleitorais. Por exemplo, que 
o servidor público não pode fazer campanha durante o 
horário de expediente. 
O promotor também falou para os integrantes do 16º 
Batalhão de Polícia Militar de Brazlândia. A iniciativa foi 
elogiada pelos policiais. O cabo Ulisses da Costa Dias 
destacou a importância da integração entre Ministério 
Público e Polícia.  Já o major Tavares Filho disse que a 
palestra ajudou a esclarecer sobre crimes eleitorais.
No primeiro e no segundo turno das eleições, os promo-
tores de Justiça fiscalizaram o pleito visitando todas as 
zonas eleitorais de Brazlândia.

3 de fevereiro
REDE SOCIAL
Primeira reunião de 2015, na Promotoria 
de Brazlândia.

3 de março
REDE SOCIAL
Segunda reunião de 2015, na Promotoria 
de Brazlândia.

10 de março
TARDES DE REFLEXAO
Reunião do projeto Tardes de Reflexão, para 
mulheres, na Promotoria de Brazlândia.

17 de março
REDE SOCIAL
Reunião do projeto Tardes de Reflexão, 
para homens, na Promotoria de Brazlândia.
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Saiba o que acontecerá em
Brazlândia nos próximos meses.


