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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: 2º semestre/2013

Metas estipuladas para o período

• Promover a realização concreta da tutela consolidada com a edição do Estatuto da Criança e

do Adolescente, especificamente no âmbito do Enfrentamento à Exploração Sexual de Criança

e Adolescente.

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

parte dos prestadores de serviços de relevância pública.

• Reduzir os riscos de violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

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

• Acompanhar as tratativas do Centro de Atendimento Integrado a Criança e  Adolescente Vítima

de Violência Sexual.

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

Especial”.

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

adolescentes.

• Organizar em conjunto com PJDIJ, SDH e Conselhos Tutelares fluxograma de atuação para as

denúncias enviadas via Disque 100 e definir o órgão do MPDFT responsável pelo recebimento

delas.

Descrição sucinta das principais ações ajuizadas, termos de ajustamento de conduta

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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firmados, recomendações expedidas, reuniões realizadas e procedimentos instaurados

Julho/2013

03/07  -  Participação  na Reunião  da Comissão Permanente  de Combate  à  Violência  Doméstica  e

Familiar contra  Mulher – COPEVID, na qual se discutiu a proposta de enunciado que trata do acesso

de  adolescentes  vítimas  de  exploração  sexual  à  política  do  Ministério  da  Saúde  de  interrupção

voluntária da gestação.

12/07 - Reunião com a PJDIJ e a API para discutir o Termo de Compromisso Operacional celebrado

entre a Secretaria de Direitos Humanos, o MPDFT e o CNPG para recebimento das denúncias do

DISQUE 100. 

15 a 31/07 - Período de férias.

Agosto/2013

01 a 13/08 - Período de férias.

Tratativas relacionadas à palestra “Reflexões Para Maior Efetividade no Enfrentamento À Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes.” Definição com a professora convidada, Maria Lúcia Pinto Leal, da

estrutura da palestra e conteúdo adequado ao objetivo instrucional  pretendido (capacita membros,

servidores e sociedade no tema da exploração sexual).

Setembro/2013

02/09  -  Reunião  do  Grupo  de  Trabalho  da  Infância  e  Juventude,  na  ENFAM,  para  tratar  do

aperfeiçoamento  de  magistrados  em  temas  atinentes  à  violência  sexual  contra  crianças  e

adolescentes.

09/09 – Expedição de recomendação às autoridades policiais com atuação na Delegacia de Proteção à

Criança e ao Adolescente, no sentido de resguardar, nos casos de crimes contra dignidade sexual de

crianças  e  adolescentes,  absoluto  sigilo  das  informações,  evitando  reconhecimento  de  vítimas  e

autores e familiares (Recomendação n. 2/2013 NCAP e NEVESCA).

13/09 - Reunião com NCAP sobre a Recomendação n. 2/2013 CNDH e NCAP, expedida à PCDF, para

que preserve sigilo absoluto da imagem e identidade de crianças e adolescentes  vítimas de violência

sexual 

16/09 - Curso de aperfeiçoamento para magistrados em temas atinentes à violência contra crianças e

adolescentes, promovido pela ENFAM. 

20/09  -  Palestra  “Reflexões  Para  Maior  Efetividade  no  Enfrentamento  À  Exploração  Sexual  de

Crianças  e  Adolescentes”,  ação  de  capacitação  promovida  pelo  NEVESCA,  para  membros  e

servidores.

2



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

25/09 - Reunião na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para tratar sobre o

modelo adotado pelos Ministérios Públicos Estaduais de Centros de Apoio Operacionais (CAOPs) e as

perspectivas pensadas pelo MPDFT para o CAOP do DF.

Outubro/2013

04/10 - Retomada do estudo de fiscalização das denúncias encaminhadas no mês de Fevereiro 2013

pelo DISQUE 100 a órgãos protetivos e repressivos. Instauração de novo PA n. 08190.04453/13-76,

cujo  foco  é  acompanhar  a  atuação  dos  Conselhos  Tutelares  de  Ceilândia,  Recanto  das  Emas,

Samambaia e Riacho Fundo,  triando de acordo com os seguintes critérios: exploração de trabalho

infantil, abandono/negligência, maus-tratos e violência sexual e catalogação dos dados 

11/10 - Reunião com API, Juízes do TJDFT e Promotores de Violência Doméstica do MPDFT, na

Circunscrição de Brasília, para tratar Projeto de Depoimento Especial de Crianças mediante Produção

Antecipada de Provas. 

Novembro/2013

22/11  - Reunião com a  Coordenadora do Núcleo de Estudos para Acidentes e Violência - NEPAV,

para tratar da estrutura e eficácia dos Programas de Atendimentos à Vítimas de Violências no DF-

PAVs.

Dezembro/2013

9/12 - Reunião com API e PJDIJ, para definição do órgão responsável no âmbito do MPDFT pelo

recebimento e pela triagem das denúncias recebidas pelo Disque 100.

16/12 - Reunião com a SECPLAN e servidores da CNDH, para tratar do mapeamento dos processos e

apresentação da reestruturação feita para a CNDH.

Outros atos reputados relevantes

• Realização  de  projeto  conjunto  com os Promotores  de  Justiça  de  Defesa  da  Mulher  em

Situação de Violência Doméstica e Familiar-DF,  as Varas de Violência Doméstica contra a

Mulher de Brasília e o NEVESCA sobre a institucionalização de produção antecipada de prova

em caso de vítima criança/adolescente, evitando a revitimização.

• Expedição de Recomendação à Polícia Civil do DF, no sentido de haver imediata instauração

de Inquérito Policial, após registro de ocorrência policial nos casos de crimes sexuais contra

criança e adolescentes.
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• Participação na elaboração de material  pedagógico do Curso da ENFAM para magistrado

sobre violência  sexual  contra criança e adolescente,  realizado em EAD, em dezembro de

2013.

Metas 2014

• Elaboração pelo NEVESCA de Cartilha sobre violências sexual  praticada contra criança e

adolescente.

• Elaboração de Cartilha sobre Depoimento Especial.
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