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RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS1

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

Membro: Thiago André Pierobom de Ávila
Unidade: NEVESCA
Período: 1º semestre/2014

Metas estipuladas para o período

• Fomentar o atendimento especializado em violência sexual contra criança e adolescente por

parte dos prestadores de serviços de relevância pública.

• Fiscalizar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA.

• Estabelecer  diálogo  com  membros  do  MPDFT  e  do  TJDFT  para  implementar  a  “Escuta

Especial” e a Vara Especializada em Crimes Sexuais contra Crianças e Adolescentes.

• Promover capacitações sobre o tema da violência e da exploração sexual contra crianças e

adolescentes.

• Definir  o fluxograma de atuação dentro do MPDFT para as denúncias enviadas via Disque 100

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).
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Descrição sucinta das principais ações ajuizadas, termos de ajustamento de conduta
firmados, recomendações expedidas, reuniões realizadas e procedimentos instaurados

Janeiro/2014

1 a 19/01 – Período de Férias.

31/01 – Reunião com Dra. Valéria Martirena, Delegada Chefe da DPCA,  para tratar do impacto da

criação da Coordenação de Atendimento de Grupos Vulneráveis (criada no Decreto n. 35.080/2014)

nos trabalhos já desenvolvidos pela DPCA, com intuito de se preservar a estrutura da DPCA e DEAM.

Fevereiro/2014

14/02 – Entrevista para TV Justiça sobre Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no

Carnaval.

18/02 – Entrevista para Rádio Nacional sobre Exploração Sexual e Trabalho Infantil  relacionado a

grandes eventos.

20/02  –  Reunião  com  Dra.  Fabiana  de  Assis  Pinheiro,  da  PDJIJ,  para  discutir  fluxograma  de

monitoramento das denúncias do Disque Direitos Humanos a ser realizado pelo NEVESCA.

Março/2014

06/03 – Reunião com PJDIJ, SDH e NEVESCA, para sugerir alterações no SIMEC (sistema eletrônico

de  recebimento  das  denúncias  de  violação  de  direitos  humanos),  com  intuito  de  facilitar  o

monitoramento dos atendimentos realizados pelos Conselhos Tutelares, atividade de responsabilidade

do NEVESCA. 

12 a 14/03 – Participação na I Reunião Ordinária de 2014 do Grupo Nacional de Direitos Humanos –

GNDH,  realizada  em  Florianópolis/SC.  Articulação  junto  à  Comissão  Permanente  da  Infância  e

Juventude  –  COPEIJ/GNDH  para  tratar  das  modificações  no  SISMEC  da  Secretária  de  Direitos

Humanos, sistema acessado pelo NEVESCA para monitorar a atuação dos Conselhos Tutelares nas

denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes.

17/03 – Conversão do PA n. 08190.000943/11-26  em Inquérito Civil Público n. 08190.021264/14-15,

que trata  da apuração de falhas no funcionamento dos serviços  públicos de saúde às vítimas de

violência  (idosos,  mulheres,  crianças e  adolescentes)  denominados PAVs (Programas de Atenção

Integral às Pessoas Vítimas de Violência).

27/03 – Reunião sobre a pesquisa do Dr. Vicente Faleiros, Coordenador da Centro de Referência,

Estudos e Ações – CECRIA, intitulada Avaliação da Resolubilidade das Denúncias de Violência Sexual

Recebidas pelos Conselhos Tutelares, na PJDIJ.

Abril/2014
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09/04 – Participação, na qualidade de palestrante, do curso Enfrentamento à Violência Sexual Contra

Crianças em Brazlândia.

Maio/2014

07 a 09/05 – Participação na II Reunião Ordinária de 2014 do Grupo Nacional de Direitos Humanos -

GNDH, realizada em Goiânia/GO. Articulação junto à Comissão Permanente da Infância e Juventude -

COPEIJ/GNDH, para tratar do direito das adolescentes vítimas de exploração sexual à política pública

do Ministério da Saúde de interrupção voluntária da gestação.

20/05  – Realização  do  Simpósio  Violência  e  Exploração  Sexual  de  Crianças  e  Adolescentes,

organizado pelo NEVESCA.

21/05  –  Realização  do  Simpósio  Violência  e  Exploração  Sexual  de  Crianças  e  Adolescentes,

organizado pelo NEVESCA.

28/05 – Participação na Câmara Distrital do lançamento da Campanha Quebrando o Silêncio, Turismo

Sexual.

Junho/2014

04/06 – Reunião  no TJDFT para  tratar  da criação  de Vara  Especializada em Crimes Sexuais  de

Crianças e Adolescentes.
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