
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS1

Promotorias Extrajudiciais
(Anexo - Recomendação nº 02/2012-CG)

Membro: Liz-Elainne de Silvério e Oliveira Mendes2

Unidade: Núcleo de Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual contra a Criança e o
Adolescente – NEVESCA
Período: 1º semestre/2017

Metas estipuladas para o período

• Realizar reunião com os representantes de órgãos públicos para análise da evolução das

políticas de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes.

• Fiscalizar  os  serviços  da  rede  de  enfrentamento  à  exploração  sexual  de  crianças  e

adolescentes.

• Elaborar e publicar material informativo sobre o tema.

• Realizar encontro temático sobre a Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de

garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e

altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

• Realizar curso de capacitação para os conselheiros tutelares.

1 Art. 27...........................................................................................................................................................................................
§1º As Promotorias de Justiça com atribuições na esfera extrajudicial elaborarão, individualmente, relatório de atividades semestrais,

que deverá conter as metas estipuladas para o período e o resultado de sua atuação, bem como a descrição sucinta dos seguintes movimentos:
I - ações ajuizadas;
II - termos de ajustamento de conduta firmados;
III - recomendações expedidas;
IV - reuniões realizadas;
V - procedimentos instaurados e
VI - outros atos praticados reputados relevantes.
§ 2º O relatório deverá ser remetido às respectivas Câmaras de Coordenação e Revisão e à Corregedoria-Geral, até o dia 15 dos

meses de junho e de dezembro. (NR – Resolução nº 133, de 13/ABR/12).
2 O Coordenador dos Núcleos de Direitos Humanos acumula as atribuições do Núcleo de Gênero Pró-Mulher, do Núcleo de Enfrentamento à
Discriminação - NED e do Núcleo de Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – NEVESCA. O presente
relatório trata, exclusivamente, das atividades do NEVESCA. 
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Descrição  sucinta  das  principais  ações  ajuizadas,  termos  de  ajustamento  de  conduta
firmados, recomendações expedidas, reuniões realizadas e procedimentos instaurados

Reuniões realizadas

10/02 –  Reunião com os promotores de justiça colaboradores do NEVESCA para tratar da

reestruturação dos PAVs – Programas de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência, objeto

do Inquérito Civil Público 08190.021264/14-15.

17/02 – Visita ao Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio, que centraliza o atendimento

a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no Distrito Federal.

28/03 – Visita à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA.

29/03 – Reunião com os promotores de justiça colaboradores do NEVESCA para discutir a

implementação da Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantias de direitos da

criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

29/03 – Entrevista para o vídeo institucional do Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio.

04/05  –  Reunião  com  o  Secretário  de  Estado  de  Políticas  para  Crianças,  Adolescentes  e

Juventude para tratar das políticas públicas de prevenção de crimes contra a dignidade sexual

de crianças e adolescentes e a atuação dos Conselhos Tutelares.

10/04 – Reunião com a Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude para

tratar de curso para os conselheiros tutelares.

02/05 – Reunião com a Secretaria de Direitos Humanos para tratar dos procedimentos no

tratamento e monitoramento das denúncias de violações de direitos humanos de crianças e

adolescentes.

25/05  –  Reunião  do  grupo  de  trabalho  da  II  Oficina  para  Consenso  de  Saúde  Sexual  e

Reprodutiva de Adolescentes abaixo de 14 anos, promovida pelo Ministério da Saúde.

01/06 –  Reunião com as Secretarias de Estado de Saúde e de Planejamento para tratar da
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reestruturação dos PAVs – Programas de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência, objeto

do Inquérito Civil Público 08190.021264/14-15.

Principais procedimentos instaurados

• Procedimento Administrativo nº 08190.057148/17-69, instaurado para acompanhar o

Termo de Compromisso Operacional firmado entre a Secretaria de Direitos Humanos, o

MPDFT e o Conselho Nacional de Procuradores Gerais sobre violações aos direitos das

crianças e adolescentes.

• Procedimento  Administrativo  nº  08190.057193/17-13,  instaurado  para  verificar  os

resultados dos encaminhamentos realizados pelo Disque 100 aos Conselhos Tutelares e

à DPCA, referentes a violações à dignidade sexual de crianças e adolescentes. 

Outros atos reputados relevantes

• Acompanhamento da estruturação do  Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio,

que centraliza o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no

Distrito Federal.

• Acompanhamento,  por  meio  do  Inquérito  Civil  Público  nº  08190.021264/14-15,  da

reestruturação dos PAVs – Programas de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência.

• Elaboração e  publicação do folder “Violência  sexual  contra  crianças  e  adolescentes:

identificação e enfrentamento”. 

• Cursos e palestras:

12/05 – Palestra “O sistema de garantia de direitos nos crimes sexuais contra criança e

adolescente: os avanços e as propostas de mudanças na legislação vigente”, ministrada

no  Seminário  Nacional  “O  Enfrentamento  à  Violência  Sexual  contra  Crianças  e

Adolescentes”, promovido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 
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18/05 –  Palestra  sobre exploração sexual  de  crianças  e  adolescentes,  ministrada no

Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.

19/05 – II Encontro Intersetorial para o Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual

contra Crianças e Adolescentes na Região Serrana – realização: Faculdade Projeção.

29/05 – Palestra  sobre  exploração sexual  de  crianças  e  adolescentes,  ministrada na

Regional de Ensino de Riacho Fundo.

02/06 – Formação para Conselheiros Tutelares, promovida pelo NEVESCA. 

• Entrevistas concedidas a emissoras de rádio e televisão:

18/05 –  Entrevista  concedida à Rádio  Nacional  sobre o Dia Nacional  de  Combate à

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

18/05 – Entrevista concedida à TV Globo sobre o Dia Nacional de Combate à Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes. 
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