
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS1

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

Membro: Thiago André Pierobom de Ávila
Unidade: Núcleo de Enfrentamento à Discriminação
Período: 2º semestre/2013

Metas estipuladas para o período

• Aprimorar a qualidade das informações estatísticas lançadas no sistema Sisproweb nos casos

de crimes de racismo e injúria racial.

• Realizar a estatística da atuação institucional do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação a

fim de dar visibilidade pública.

• Ampliar e fortalecer a rede de parceria do Núcleo com a SEPIR-DF e outros órgãos a fim de

implementar políticas de combate ao racismo.

• Ampliar  e  fortalecer  a rede de parceria  do Núcleo com a PFDC e outros órgãos a fim de

implementar políticas de combate à discriminação aos ciganos.

• Ampliar  e fortalecer  a  rede de parceria  do Núcleo com a PDDC e outros órgãos a fim de

implementar políticas de combate à discriminação à população em situação de rua.

• Realizar ações afirmativas integradas junto ao Comitê Intersetorial do Disque Racismo com o

objetivo de combater o racismo no Distrito Federal.

• Realização de reuniões com a SEPIR/DF e a Unb a fim de formalizar o projeto do curso de

combate ao racismo como condição obrigatória da Suspensão Condicional do Processo nos

casos de injúria racial. 

• Realização de projeto do programa de formação continuada por meio da ESMPU em questões

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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ligadas à discriminação.

• Fomentar  o  atendimento  especializado  por  parte  dos  prestadores  de  serviços  do  Disque

Racismo  a  fim  de  realizar  um  atendimento  de  qualidade  no  que  diz  respeito  aos  dados

necessários para a atuação do Ministério Público. 

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

instaurados

Julho/2013

9/07 - Reunião com o Frei Davi, Diretor Executivo da Educafro, a respeito de demandas relativas a

atuação do Ministério Público na efetivação da igualdade racial.

15 a 31/07 - Período de férias. 

        

Agosto/2013

01 a 13/08 - Período de férias.

14/08  -  Reunião  com o  Presidente  do Conselho  Distrital  dos  Direitos  Humanos,  Michel  Platini,  a

respeito da IV Conferência  Distrital de Direitos Humanos – CDDH.

15/08  -  Oitiva  de  Manoel  Batista  Morais,  NF  nº  08190.044420/13-17,  com  o  fim  de  orientação

preventiva quanto a possíveis atos de discriminação.

16/08 - Reunião com a PDDC sobre as demandas de comunidades ciganas instaladas no Distrito

Federal.

19/08 - Reunião na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para tratar sobre a discriminação

contra a população em situação de rua.

28/08 - Audiência pública na Câmara Legislativa -CLDF sobre os crimes raciais no Distrito Federal.

29/08 - Reunião com as Promotorias de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse

Social – PJFeis sobre a regularização de imóveis ocupados por entidades religiosas.

30/08 - Reunião do grupo de articulação com os movimentos sociais para tratar da metodologia de

atuação do MP nas manifestações sociais.

Setembro/2013

04/09 - Reunião referente ao Núcleo de Articulação dos Movimentos Sociais.

04/09 - Expedição do ofício n. 78/2013-NED ao Diretor-Geral da Polícia Civil recomendando a criação
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de órgão especializado na investigação de crimes raciais.

05/09 - Entrevista para a Rádio CBN a respeito da criação de delegacias especializadas em crimes

raciais.

05/09 - Reunião com o Movimento Nacional de População em Situação de Rua.

11/09 - Reunião com o Secretário de Justiça Alírio Neto para tratar da IV Conferência Distrital  de

Direitos Humanos.

19/09 - Reunião com a Ouvidoria da SEPIR/DF sobre o Disque Racismo.

20/09 - Reunião com SEPIR/DF e Unb para tratar do curso de combate ao racismo a ser ministrado

nos casos de SURSIS.

24/09 - Seminário “Liberdade Religiosa e Estado Laico”,  promovido pelo NED em parceria com a

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC.

26/09 - 5ª Reunião do Comitê Intersetorial do Disque Racismo (SEPIR/DF).

27/09 - Reunião do Pleno do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro para discutir a criação de uma

Delegacia de Combate aos Crimes Raciais no DF.

28/09 - Conferência Distrital de Direitos Humanos - Pré-conferência Regional Central (Guará).

Outubro/2013

01/10 - Reunião na SEJUS a respeito da IV Conferência Distrital de Direitos Humanos.

05/10 - Conferência Distrital de Direitos Humanos - Pré-conferência Regional de Ceilândia.

08/10 - Entrevista concedida ao Jornal Campos Online sobre o programa de educação a acusados de

racismo.

11/10 – Expedição de Memorando n. 10/2013-CNDH à Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem

Jurídica Criminal solicitando a edição de dois enunciados de uniformização relativos às atribuições do

Núcleo de Enfrentamento à Discriminação com a finalidade de promover a integração e coordenação

dos órgãos institucionais, nos termos do artigo 171, I, da LC n. 75/1993.  

28/10 - Reunião com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão sobre os casos de violação de

direitos humanos encaminhados à PGR.

Novembro/2013

04/11 - Reunião com os gerentes de marketing dos principais shoppings do Distrito Federal para tratar

da promoção do direito fundamental à igualdade racial na produção de vídeos publicitários, nos termos
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do artigo 45 da Lei n. 12.288/2010.

06/11 - Entrevista para a Rádio Globo acerca da importância do cumprimento dos artigos 44 e 45 do

Estatuto da Igualdade Racial.

06/11 - Participação na Mesa-redonda “Os impactos dos megaeventos e a população em situação de

rua do Distrito Federal”, promovida pela Escola de Formação Permanente para o Protagonismo do

Movimento Nacional da População em Situação de Rua.

18/11 -  Entrevista realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da presidência da República que

trata de um mapeamento de políticas LGBT no Distrito Federal.

Dezembro/2013

02/12 - I Encontro Nacional MP e movimentos sociais realizado pelo Conselho Nacional do Ministério

Público.

10/12 - Reunião com a Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão e o Secretário da SEDEST sobre

as políticas para a população em situação de rua.

10/12 -  Reunião  com promotores  de Justiça  Antônio  Henrique  Graciano Suxberger, Libânio  Alves

Rodrigues  e  Maria  Elda Fernandes Melo acerca  da discriminação contra  religiões  minoritárias na

regularização dos terrenos públicos.

11/12 - Entrevista para o Correio Brasiliense a respeito da população em situação de rua.

12/12 - Entrevista para a Rádio Globo a respeito da população em situação de rua do Distrito Federal.

16/12  -  Reunião  com  a  SECPLAN  para  homologar  o  relatório  de  diagnóstico  situacional  da

Coordenação dos Núcleos de Direitos Humanos.

18/12 - Reunião com Dr. Suxberger, Drª Maria Elda, Dr. Cláudio e Dr. Libânio com o Secretário da

SEDHAB e os Diretores da TERRACAP para tratar da regulamentação da LC n. 873/2013 que dispõe

sobre a política pública de regularização urbanística e fundiária das unidades imobiliárias ocupadas

por entidades religiosas de qualquer culto  para celebrações públicas ou entidades de assistência

social.

SÍNTESE DOS PROCESSOS INTERNOS E JUDICIAIS DE MAIOR REPERCUSSÃO:

PA n. 08190.044404/13-61

Autor dos fatos: Governo do Distrito Federal

Trata-se de procedimento administrativo que visa acompanhar a situação do Decreto n. 34.350/2013,

revogado  pelo  Governador  do  Distrito  Federal,  que  trata  da  regulamentação  da  Lei  Distrital  n.
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2.615/00, a qual prevê a infração administrativa decorrente de práticas discriminatórias em razão de

orientação sexual das pessoas.

PA n. 08190.044423/13-13, 08190.044428/13-29 e 08190.044427/13-66

Envolvidos: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário

Trata-se  de  procedimento  administrativo  que  visa  fiscalizar  o  contido  no  artigo  39  da  Lei  n.

12.288/2010 nos que diz respeito às cotas para negros no serviço público.

Ref. Autos n. 2013.01.1.077001-4 e FJ n. 08190.127365/13-81 (DENÚNCIA)

Trata-se de feito judicial onde apurou-se a prática do crime de injúria racial no interior da Panificadora

Belline, localizada na Asa Sul.

Foi  oferecida denúncia em 15/08/2013,  o processo encontra-se suspenso aguardando solução de

incidente de insanidade mental.

Ref. Autos n. 2012.01.1.075815-7 e PP n. 08190.039154/12-75 (ALEGAÇÕES FINAIS)

Trata-se de Procedimento Preparatório onde apurou-se a prática de injúria  racial  praticada contra

funcionária do Shopping Liberty Mall.

Foi  oferecida  denúncia,  houve  absolvição  por  ausência  de  dolo,  sendo  que  o  Ministério  Público

recorreu  da  decisão  de  absolvição.  Foram  oferecidas  contrarrazões  pelo  Ministério  Público,  e

atualmente os autos encontram-se no TJDFT para apreciação.

Ref. Autos n. 2012.01.1.195085-4 e FJ n. 08190.044373/13-39

Trata-se de feito judicial  onde apurou-se a prática de injúria racial  praticada contra funcionária do

Hipermercado Extra, localizado na Asa Norte.

Foi  oferecida  denúncia,  a  denunciada  foi  condenada  e  recorreu  da  sentença.  Foram  oferecidas

contrarrazões pelo Ministério Público, e atualmente os autos encontram-se no TJDFT para apreciação.

Outros atos reputados relevantes

METAS PARA 2014:

• Promover programa de formação continuada por  meio da ESMPU em questões ligadas à

população em situação de rua e à discriminação.

• Finalizar a estatística da atuação institucional do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação em

janeiro de 2014.

• Implementação do curso de combate ao racismo nos casos de SURSIS, parceria firmada entre
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NED, SEPIR/DF e Unb, com início programado para o 1º semestre de 2014.

• Promover programa de formação continuada por  meio da ESMPU em questões ligadas à

discriminação.

• Promover programa da oficina de trabalho para população em situação de rua por meio da

ESMPU.

• Promover gestão juntamente com a Secretaria de Educação para implementação de políticas

públicas de combate ao racismo nas escolas.

• Realização de reunião com membros do MPDFT a fim de verificar quais deles tem interesse

em colaborar com os trabalhos do NED.

• Verificar a viabilidade de se realizar em 2014 uma audiência pública com a sociedade civil e o

Governo  a  fim  de  discutir  o  tema  da  regularização  fundiária  em  relação  às  instituições

religiosas  e  assistenciais,  especialmente  para  as  religiões  minoritária  ou  sem  poder

econômico.
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