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RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS  1

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

Membro: Mariana Fernandes Távora e Mariana Silva Nunes2

Unidade: Núcleo de Enfrentamento à Discriminação – NED
Período: 2º semestre/2020

Metas estipuladas para o período

 Realizar  curso  de  conscientização  sobre  igualdade  racial  aos  beneficiários  da  suspensão

condicional do processo.

 Realizar campanha publicitária de enfrentamento ao racismo.

 Implementar o projeto “Pés na rua: política para inclusão social da população em situação de rua

do Distrito Federal”. 

 Fomentar  parcerias  para  o  aprimoramento  do  Programa  de  Localização  e  Identificação  de

Desaparecidos (PLID).

 Atender as demandas no âmbito da força-tarefa instituída para coordenar a atuação ministerial no

combate à pandemia de Covid-19. 

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

1Art. 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).

2O 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 NED.
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Ação Civil Pública

 ACP  n.  0708338-95.2020.8.07.0018,  de  17/12/2020. Requer  a  interdição  da  UNAF  Areal  e

remanejamento  das  pessoas  acolhidas;  reformas  estruturais  e  higienização/dedetização  da

unidade  de  acolhimento;  e  manutenção  dos  alojamentos  provisórios  criados  em  Ceilândia,

Recanto das Emas e Autódromo de Brasília para abrigar pessoas em situação de rua em virtude

da  pandemia  da  Covid-19,  nos  padrões  técnicos  vigentes  que  assegurem  a  segurança  dos

usuários, preservando, no mínimo, o número de vagas atual, até que se celebre convênio ou

instrumento similar para prestação de serviços de acolhimento em caráter permanente.

Termo de Ajustamento de Conduta

 TAC n. 01/2020-NDH/PDDC firmado com a Instituição Patrulha da Paz, que se comprometeu a:

1. abster-se de proceder à abordagem da população em situação de rua de forma intimidatória

e  de  praticar  quaisquer  condutas  contra  a  vontade  dos  indivíduos  em  situação  de  rua,

notadamente visando à evangelização compulsória e ao encaminhamento a qualquer tipo de

tratamento para dependência  em álcool  e drogas;  2.  abster-se de utilizar  vestes,  veículos  e

quaisquer aparatos de características militares, inclusive de forma verbal, tendo em vista que

induzem ao medo, ao sobressalto e a coerção dos indivíduos, devendo, inclusive, promover à

imediata retirada das grades instaladas nos carros utilizados no transporte de pessoas e  de

quaisquer outros aparatos que remetam às forças policiais.

Recomendações expedidas

 Recomendação n. 03/2020-NED/NDH, de 13/07/2020. Recomenda ao Secretário de Saúde do

Distrito Federal que adote medidas para garantir o registro do quesito raça/cor em todos os

casos de internação por Síndrome Respiratória Aguda Grave, possibilitando a coleta segura dos

dados dos contaminados pela Covid-19, bem como a inclusão dos campos nome social, gênero

e raça/cor em todos os formulários de cadastro referentes a Covid-19, e o recorte de raça/cor

nas divulgações de dados referentes a Covid-19.

 Recomendação n. 04/2020-NED/NDH, de 20/07/2020.  Recomenda à Secretária de Estado de

Justiça  e  Cidadania  a  apresentação  de  plano  de  reativação  do  Comitê  Intersetorial  para
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Monitoramento  e  Acompanhamento  das  Políticas  para  a  População  em  Situação  de  Rua

(CIAMP-rua).

 Recomendação  n.  05/2020-NED/NDH,  de  14/09/2020.  Recomenda  à  Secretária  de

Desenvolvimento Social do Distrito Federal a manutenção dos alojamentos provisórios criados

em Ceilândia, Recanto das Emas e Autódromo de Brasília para abrigar pessoas em situação de

rua  em virtude da  pandemia  da  Covid-19,  nos  padrões  técnicos  vigentes  que assegurem a

segurança dos usuários, preservando, no mínimo, o número de vagas atual, até que se celebre

convênio  ou  instrumento  similar  para  prestação  de  serviços  de  acolhimento  em  caráter

permanente. 

 Recomendação  n.  05/2020-NDH/MPDFT,  de  23/11/2020.  Recomenda  à  Secretária  de

Desenvolvimento Social do Distrito Federal que: 1. promova adaptações e reforma na estrutura

da UNAF Areal com o cumprimento de todas as normas para proteção da saúde e segurança

expedidas  pelos  órgãos  competentes,  apresentando  Projeto  de  Reforma  e  cronogroma;  2.

promova a higienização/dedetização necessária a eliminar quaisquer tipos de infestações por

insetos e animais sinantrópicos e peçonhentos, realizando-se o controle de vetores a fim de

permitir receber e abrigar pessoas na UNAF e na Casa Flor sem violação de direitos humanos,

pontuando o caráter de extrema urgência da medida, cujo cumprimento deverá ser comunicado

ao MPDFT no prazo de 10 dias úteis;  3.  apresente o contrato de prestação de serviço para

dedetização  periódica  da  UNAF  e  da  Casa  Flor;  4.  apresente  relatórios  semestrais  com  a

demonstração de que está sendo efetivado o controle de vetores  de animais  peçonhentos,

sinantrópicos e insetos na UNAF AREAL.

 Recomendação n. 06/2020-NED/MPDFT, de 07/12/2020. Recomenda à Secretaria de Estado de

Justiça e Cidadania que efetive o Comitê Intersetorial de Promoção dos Direitos e da Cidadania

da  População LGBT,  o  Comitê  Gestor  Distrital  de  Enfrentamento à  Violência  Lgbtfóbica  e  o

Conselho Distrital de Promoção dos Direitos e Cidadania da População LGBT.

Reuniões realizadas 

 03/07  –  13ª  Reunião  da  Comissão  Permanente  de  Promoção  e  Defesa  dos  Direitos  das

Mulheres, da População LGBTI, Promoção da Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo do

Conselho Nacional dos Direitos Humanos.
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 10/07 – Reunião com o Instituto LGBTI+.

 10/07 – Reunião com a Secretaria de Comunicação Social (Secom/MPDFT) sobre a campanha

publicitária de enfrentamento ao racismo

 17/07 – Reunião da força-tarefa instituída para coordenar as atividades do MPDFT no combate à

pandemia de Covid-19.

 22/07 – Reunião com a Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa e a Promotoria de Justiça Militar

sobre o acolhimento de pessoas em situação de rua. 

 03/08  –  15ª  Reunião  da  Comissão  Permanente  de  Promoção  e  Defesa  dos  Direitos  das

Mulheres, da População LGBTI, Promoção da Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo do

Conselho Nacional dos Direitos Humanos.

 12/08 – Reunião sobre o tema "Patrulha da Paz". 

 18/08 – Reunião com a Vice-Procuradoria Institucional para tratar da estatística dos crimes de

racismo e injúria racial.

 01/09 – Reunião com a Secretaria de Educação Corporativa (Secor/MPDFT).

 01/09  –  16ª  Reunião  da  Comissão  Permanente  de  Promoção  e  Defesa  dos  Direitos  das

Mulheres, da População LGBTI, Promoção da Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo do

Conselho Nacional dos Direitos Humanos.

 04/09 – Reunião com o Instituto Crescer sobre o tema "Patrulha da Paz".

 02/10 – Reunião com a Secom, a Secor e a Assessoria de Políticas Institucionais (API/MPDFT)

sobre campanha publicitária de enfrentamento ao racismo.

 05/10 – Reunião com a Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação

(EAPE/SEE-DF).

 06/10 – Reunião com a Coordenadoria Executiva de Medidas Alternativas (CEMA/MPDFT) sobre

o cadastramento de instituições relacionadas à temática de atuação do NED.

 07/10  –  Reunião  com  a  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  da  Saúde  (PROSUS)  sobre  a

possibilidade  de  busca  de  desaparecidos  entre  pessoas  internadas

compulsoriamente/involuntariamente. 

 16/10 – Reunião sobre círculos restaurativos com familiares/amigos de pessoas desaparecidas.
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 19/10 – Reunião com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF) sobre possibilidade de busca de

desaparecidos entre usuários dos hospitais do DF.

 27/10 – Reunião com o Núcleo de Ciências de Dados (NCD/MPDFT).

 04/11 – Reunião com a Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) e as Promotorias

de Justiça da Pessoa Idosa, da Pessoa dom Deficiência e de Defesa da Infância e da Juventude

sobre a desocupação de famílias na estrutural.

 06/11 – Reunião com a PDDC e as  Promotorias  de Justiça da Pessoa Idosa,  da Pessoa com

Deficiência e de Defesa da Infância e da Juventude.

 18/11 – Reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES-DF) sobre a UNAF, serviço

de acolhimento institucional para adultos e famílias.

 27/11 – Reunião com o Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro (CDDN) e o

Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial (SUBDHIR).

 04/12  –  II  Encontro  Nacional  do  Sistema  Nacional  de  Localização  e  Identificação  de

Desaparecidos (Sinalid). 

Principais procedimentos instaurados

 Procedimento  n.  08190.018976/20-96,  instaurado  para  acompanhar  o  processo  seletivo  do

programa de estágio no MPDFT no que diz respeito ao percentual de cotas raciais.

 Procedimento n. 08190.018975/20-23, instaurado para instruir a atuação ministerial nos casos

de crimes raciais em que será cabível Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

 Procedimento n.  08190.018927/20-81,  instaurado para acompanhar as  ações relacionadas à

população em situação de rua durante a pandemia de Covid-19.

 Procedimento n. 08190.018952/20-28, instaurado para acompanhar iniciativas da Secretaria de

Estado de Saúde relacionadas à divulgação de informações sobre raça e gênero. 

 Procedimento  n.  08190.018955/20-16,  instaurado  para  organizar  a  campanha  do  mês  da

consciência negra realizada pelo Núcleo de Enfrentamento à  Discriminação em parceria com

outros setores do MPDFT.
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Atos reputados relevantes

 No total, no ano de 2020, foram oferecidas 30 denúncias de injúria preconceitosa, valor abaixo

do abaixo do esperado, devido às mudanças relativas à pandemia do Covid-19 e ao advento do

instrumento do ANPP.

 Nota Técnica  n.  01/2020-NDH/PJG,  de 14/07/2020.  Sugere que Governo do Distrito  Federal

adote medidas de assistência à população imigrante considerando a pandemia de COVID-19,

bem como inicie processo de construção de política pública distrital direcionada a promoção e

articulação dos serviços, ações e projeto relacionados às pessoas imigrantes, em igual condição

aos  destinados  às  pessoas  nacionais,  a  fim de  tornar  perenes  e  institucionais  as  iniciativas

voltadas para as pessoas imigrantes e garantir os diretos e o bem-estar dessa população.

 Campanha  “Juntos  contra  o  Racismo”,  lançada  em  alusão  ao  Mês  da  Consciência  Negra.

Iniciativa de cunho educativo veiculada de 11 a 20 de novembro no perfil do MPDFT nas redes

sociais com o objetivo de tratar da conscientização racial e explicar os diversos tipos de racismo

que permeiam as interações sociais.

 Business Intelligence (BI) de Injúria Racial. Trata-se de proposta do NED e do Núcleo de Ciências

de Dados (NCD) para o mapeamento de crimes de injúria qualificada e racismo por meio de

ferramenta de inteligência de dados. O objetivo é coletar informações como perfil dos autores e

das vítimas, escolaridade, áreas de incidência, datas, entre outros, para viabilizar uma leitura

mais ampla dos contextos em que os crimes ocorrem.

 Projeto “Pés na rua: política para inclusão social da população em situação de rua do Distrito

Federal”. Instituído em 2019,  o projeto tem como objetivo promover ações de fomento e de

acompanhamento da execução da política para inclusão social da população em situação de rua

do Distrito Federal. No âmbito do projeto, analisou-se a situação dos serviços especializados

Centro POP Taguatinga e Centro POP Asa Sul por meio de visitas de campo; realizou-se uma

série  de reuniões institucionais  com órgãos estratégicos para tratar de violações de direitos

contra a população em situação de rua; realizaram-se, no contexto da pandemia de Covid-19,

atividades de monitoramento e fiscalização relacionadas à segurança alimentar, à infraestrutura

das unidades de acolhimento e ao fornecimento de equipamentos de proteção individual  e

testes rápidos para as equipes; e ampliaram-se os canais de comunicação com os movimentos
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sociais que atuam na defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. O relatório parcial do

projeto aponta avanços na política para inclusão da social da população em situação de rua.

 Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID). Instituído em 2019, o PLID

concentra  os  registros  de  desaparecimento  de  pessoas  no  âmbito  do  MPDFT.  Em  2020,

disponibilizou-se às Unidades de Saúde Pública, Hospitais Públicos e Privados referenciados no

tratamento da  Covid-19  no Distrito  Federal,  à  PCDF e  seus  Institutos  de  Identificação e  de

Medicina Legal, ao TJDFT e ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) acesso à plataforma do

Sistema Nacional  de Localização e Identificação de Desaparecidos (SINALID) para registro de

pacientes não identificados ou hospitalizados no DF sem conhecimento de seus familiares, bem

como para juntada de toda documentação pertinente, inclusive fotografias do paciente e as

informações biométricas eventualmente colhidas (Recomendação n. 02/2020-NDH/MPDFT). Até

a presente data, o PLID-DF iniciou 2.910 sindicâncias no sistema nacional. No segundo semestre

de  2020,  estabeleceu-se  como  rotina  a  elaboração  de  infográficos  que  informam  sobre  o

fenômeno do desaparecimento no DF, a fim de subsidiar estudos sobre o tema.

Cursos e palestras 

 31/08 – Mesa redonda “Desaparecimento de pessoas no Brasil: uma realidade de muitas peças”,

promovida pela Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

 22 e 23/10 – Curso “Conscientização sobre racismo e preconceito racial”,  promovido pelo NED

em  parceria  com  a  Universidade  de  Brasília,  ministrado  aos  beneficiários  da  suspensão

condicional do processo nos casos de racismo e injúria racial. 

 25/11  –  Webinário  “Novas  Epistemologias  Feministas  e  LGBTQIA+:  Perspectivas

Antidiscriminatórias  em  Políticas  Públicas”,  promovido  pelo  Centro  Universitário  de  Brasília

(UniCeub). 

 25/11 – Live sobre educação antirracista com Cida Chagas, a autora do “Guia para mães e pais

lutarem contra o racismo, pela igualdade e justiça”.

Entrevistas concedidas a emissoras de rádio e televisão:

 21/07 – Entrevista sobre a Recomendação n. 03/2020-NED/NDH, de 13/07/2020.
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 20/11 – Entrevista no Bom Dia-DF sobre o Dia da Consciência Negra.

 26/11 – Entrevista concedida ao Jornal Uol sobre a imprescritibilidade dos crimes de injúria

racial.
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