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RECOMENDAÇÃO 06/2017 – NUCIDH/DPPR – Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da 

Defensoria Pública do Estado Do Paraná 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA CONJUNTA N.º 03/2017 – CAOPJDH - Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção de Direitos Humanos 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, por meio do Núcleo de Cidadania e 

Direitos Humanos, constituído em conformidade com o artigo 40, § 2º da Lei Estadual 

Complementar n.º 136/11, pela sua coordenadora Camille Vieira da Costa e pelo defensor 

público Bruno de Almeida Passadore, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

com especial fundamento no artigo 134 da Constituição Federal, e o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da Promotora de Justiça coordenadora do Núcleo 

de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua – Núcleo POP RUA, Ana Paula 

Pina Gaio e do Procurador de Justiça Coordenador do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Proteção dos Direitos Humanos, Olympio de Sá Sotto Maior Neto, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 

127, caput, e 129, inciso II, da Constituição Federal, e artigo 27, inciso II, da Lei nº 8.625/93, 

e na Resolução n.º 164 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 28 de março de 2017; 

e: 

 

CONSIDERANDO que a DEFENSORIA PÚBLICA é definida no artigo 134 da Constituição 

Federal como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 

e gratuita, aos necessitados; 

 

CONSIDERANDO que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, por meio do seu 

Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos (NUCIDH), órgão de atuação, é responsável pela 
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defesa dos direitos humanos, nos termos do artigo 40, § 2° da Lei Estadual Complementar 

n° 136/11, através dos Defensores signatários, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas pela lei; 

 

CONSIDERANDO que cabe ao MINISTÉRIO PÚBLICO exercer a defesa dos direitos 

fundamentais assegurados nas Constituições, incumbindo-lhes, entre outras providências, 

expedir Recomendações dirigidas aos órgãos e entidades, requisitando dos destinatários 

divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito, conforme preceitua o 

artigo 27, inciso IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público n.º 8.625/93 e na Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado da Paraná, Lei Complementar nº 85/99; 

 

CONSIDERANDO que a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos, que devem ser gozados sem distinção de 

qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo língua, religião, opinião política ou de qualquer 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição;  

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a igualdade entre todos, sem 

distinção de qualquer natureza (artigo 5º), bem como os objetivos fundamentais da 

República de construir uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, inciso I), erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (artigo 3º, inciso 

III) e de promover o bem de todos, sem preconceito de sexo, origem, raça, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, inciso IV); 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu 

a Política Nacional para a População em Situação de Rua, estabelecendo como princípios 

fundamentais, além da igualdade e da equidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, 

o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e respeito à vida e à cidadania, 

o atendimento humanizado e universalizado e o respeito às condições sociais e às 

diferenças, sejam estas de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e 

religiosa;  
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CONSIDERANDO que o Município de Curitiba aderiu à Política Nacional para a População 

em Situação de Rua, prevista no Decreto Federal n.º 7.053/09, através do Decreto Municipal 

nº 1.226, de 22 de agosto de 2012, que instituiu o Comitê de Acompanhamento e 

Monitoramento das Ações Concernentes à Política Nacional para População em Situação de 

Rua em Curitiba; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 7º do Decreto n.º 7.053 de 2009 dispõe como um dos 

objetivos a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para 

atuação no desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e 

intergovernamentais direcionadas às pessoas em situação de rua; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993) define que “a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 

Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas”; 

 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 11.258/2005 incluiu no artigo 23 da Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei n.º 8.742/1993) que “na organização dos serviços de assistência social 

serão criados programas de amparo, entre outros, às pessoas que vivem em situação de 

rua”, sendo que, no artigo 15 da mesma Lei, a competência para a prestação desses serviços 

foi atribuída aos Municípios; 

 

CONSIDERANDO que consoante o disposto nos incisos III, IV, V, VI, VII do artigo 15 da LOAS, 

compete aos Municípios: executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a 

parceria com organizações da sociedade civil; atender às ações assistenciais de caráter de 

emergência; prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 da referida lei; cofinanciar 

o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social 

em âmbito local; realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em 

seu âmbito; 
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CONSIDERANDO que a Resolução n.º 109/2009/CNAS que tipifica os serviços 

socioassistenciais, inclui os serviços especializados prestados às pessoas em situação de rua 

na categoria de proteção social especial de média complexidade, e define como seus  

objetivos: - possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; - contribuir para a 

construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as 

especificidades do atendimento; contribuir para restaurar e preservar a integridade e a 

autonomia da população em situação de rua; e promover ações para a reinserção familiar 

e/ou comunitária;   

 

CONSIDERANDO que a Política de Assistência Social do Município de Curitiba é gerida e 

executada pela Fundação de Ação Social – FAS e submetida à aprovação do Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS (Plano de Ação da Assistência Social de Curitiba de 

2017 - Resolução CMAS n.º 34/2017), que também possui atribuição para regulamentar os 

serviços sociais públicos e privados vinculados ao SUAS e à Tipificação Nacional de Serviços; 

 

CONSIDERANDO que o Protocolo de Gestão do CREAS – Município de Curitiba/2011 

estabelece que a abordagem social para identificação de indivíduos em situação rua deve 

ocorrer em consonância com a Política Nacional para Inclusão Social da População em 

Situação de Rua; 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta MS/MDS n° 001/2016, que estabelece 

diretrizes, fluxo e fluxograma para a atenção integral às mulheres e adolescentes em 

situação de rua e/ou usuárias de álcool e/ou crack/outras drogas e seus filhos recém-

nascidos.  

 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico Nº 47/2017 de autoria das profissionais de Serviço Social 

e Psicologia do Centro de Atendimento Multidisciplinar (CAM) da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PARANÁ, que analisou a retirada involuntária de pessoas em situação de rua 

durante o inverno em Curitiba; 
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Expede-se a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA à FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL 

– FAS, representada por sua Presidente Elenice Malzoni, e ao MUNICÍPIO DE CURITIBA, 

representado por seu Prefeito, Rafael Greca, no uso de suas atribuições legais, em 

atendimento as normas constitucionais, infraconstitucionais e internacionais pertinentes: 

 

1. Que não condicione o integral acesso aos serviços destinados à população em situação 

de rua a qualquer critério temporal de permanência no município de Curitiba ou vinculação 

com o município de origem1, em especial, o serviço de guarda-volumes, banheiro público e 

atendimento nos Centros POP, incluídos os encaminhamentos para as Casas de Passagem e 

Unidades de Acolhimento, uma vez que tal prática viola o princípio da universalização do 

atendimento previsto tanto no artigo 5º, inciso IV do Decreto Federal n.º 7.053/09, quanto 

no artigo 4º, inciso II da Lei n.º 8.742/93;  

 

2. Que facilite o acesso das pessoas em situação de rua, principalmente as consideradas pela 

FAS como “migrantes”, a serviços e espaços como Centros Pop, vaga para acolhimento 

institucional, realização do Cadastro único para Bolsa família e outros; 

 

                                                 
1LEI Nº 8.742 – LOAS –Lei orgânica da Assistência Social  

Dos Princípios 

Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas; 

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-
se equivalência às populações urbanas e rurais; 

Das Diretrizes 

Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
único das ações em cada esfera de governo; 

Da Organização e da Gestão 

Art. 6º A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema 
descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas), com os seguintes 
objetivos:  

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes 
federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. 
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3. Que não obstaculize o acesso de pessoas em situação de rua sob monitoramento judicial 

com presença de tornozeleira eletrônica no acesso aos serviços de Acolhimento 

Institucional, Centros Pop e outros serviços destinados a pessoas em situação de rua. 

 

4. Que não seja realizada, em nenhuma etapa do atendimento aos usuários, consultas 

criminais com o objetivo de cumprir possíveis mandados de prisão, uma vez que tais 

procedimentos extrapolam os objetivos das Políticas de Assistência Social e podem incorrer 

em infrações éticas e administrativas, pois o caráter investigativo e punitivo cabe tão 

somente aos órgãos do Sistema de Justiça. 

 

5. Que publique no seu sítio eletrônico o número de vagas existentes para o oferecimento 

dos serviços destinados à população em situação de rua, todos os critérios para 

atendimento desta população e as suas posteriores alterações; os planos de trabalho das 

equipes dos Centros Pop; assim como o regulamento interno de cada equipamento de 

acolhimento, com fulcro no disposto na Lei de Acesso à Informação – Lei Federal n.º 

12.527/11, no prazo de três meses; 

 

6. Que publique no seu sítio eletrônico, bimestralmente, relatório quantitativo a respeito 

do preenchimento e vacância das vagas ofertadas pelos serviços destinados à população em 

situação de rua, com fulcro no disposto na Lei de Acesso à Informação – Lei Federal n.º 

12.527/11, no prazo de dois meses; 

 

7. Que passe a construir, em conjunto com o usuário, Plano Individual de Atendimento (PIA) 

dos usuários dos serviços no prazo de dois meses, respeitando-se a autonomia do cidadão 

e minimamente prevendo a realização de oficinas para aprendizagem de atividades de 

geração de renda e ensinamentos acerca de gestão e cogestão de recursos; 

 

8. Que seja garantido o acompanhamento contínuo do PIA pelo usuário, a fim de possibilitar 

o seu desenvolvimento, bem como seja disponibilizado a este sempre que requisitado; 
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9. Que conclua até janeiro de 2018 o levantamento de dados quantitativos e qualitativos 

acerca da população em situação de rua existente na cidade de Curitiba para fins de 

aprimoramento das políticas públicas destinadas a este segmento, com a participação do 

Movimento Nacional da População em Situação de Rua e usuários dos serviços 

socioassistenciais, bem como, atualize anualmente esses dados estatísticos;  

 

10. Que se abstenha de praticar políticas de cunho higienista, violenta, racista ou com fim 

segregatório, que firam a dignidade da pessoa humana, a sua autonomia, o direito à cidade 

e o direito de ir, vir e permanecer, ou que provoquem, ainda que de forma indireta, a saída 

das pessoas em situação de rua dos logradouros públicos sem o seu consentimento 

expresso; 

 

11. Que assegure os direitos das pessoas em situação de rua, especialmente as expostas à 

baixas temperaturas climáticas, respeitando a diversidade e autonomia deste público, bem 

como assegurando-lhes o direito à cidade; 

 

12. Que garanta a prestação dos serviços de acolhimento institucional durante o inverno a 

todas as pessoas em situação de rua, com atendimento integral dos critérios estabelecidos 

nas normas vigentes; 

 

13. Que implante para o usuário instrumentos de avaliação da qualidade dos serviços 

prestados, sem necessidade de identificação, no prazo de seis meses;  

 

14. Que motive por escrito o indeferimento de pedido de vaga de acolhimento quando este 

for encaminhado pela DEFENSORIA PÚBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO ou PODER JUDICIÁRIO, 

uma vez que o ato de indeferimento constitui ato administrativo que demanda motivação; 

 

15. Que não utilize qualquer forma de violência ou intimidação ou extravio/destruição de 

bens antes, durante ou depois do encaminhamento do usuário para Unidades de 

Acolhimento Institucional, utilizando-se tão somente do convencimento e sensibilização da 

pessoa em situação de rua, por meio de suas equipes multidisciplinares e intersetoriais; 
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16. Que não efetue remoções compulsórias, garantindo-se condições seguras e protegidas 

para as pessoas que se recusem a ser encaminhadas aos serviços de acolhimento 

institucional, assegurando-lhes, ainda, os itens e suprimentos necessários, com boa 

qualidade e em quantidade suficiente para o atendimento de suas necessidades humanas 

básicas, tais como colchões e cobertores que garantam o aquecimento e vedação térmica, 

roupas quentes, fornecimento de alimentação, dentre outros.  

 

17. Que realize o acompanhamento intensificado durante o inverno, garantindo o 

atendimento continuado, estabelecendo vínculo, provendo suprimentos necessários, 

ofertando vagas ampliadas em serviços de acolhimento institucional, fazendo plantões e 

monitoramento nas noites frias e realizando encaminhamentos para emergência médica em 

caso de risco à saúde e à vida. 

 

18. Que seja realizado o acompanhamento das pessoas em situação de rua que optarem 

por continuar ocupando espaços públicos, garantindo-lhes seus direitos inerentes à sua 

condição humana, em especial sua dignidade. 

 

19. Que institua serviços de acolhimento destinados a casais e famílias em situação de rua, 

a fim de manter os vínculos afetivos e familiares, mantendo a convivência familiar destas 

pessoas, no prazo de seis meses, eis que é dever do Estado conferir especial proteção à 

família, de acordo com o artigo 226 da Constituição Federal; 

 

20. Que seja ofertada formação contínua e permanente aos profissionais, incluídos os 

terceirizados, que atuam com a população em situação de rua; 

 

21. Promovam a publicidade desta Recomendação Administrativa, através afixação em 

local visível em todas as Secretarias ou Órgãos ligados aos cuidados à população em situação 

de rua, bem com em seu Portal da Transparência, para que todos os servidores que atuem 

na área tenham conhecimento. 
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Fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta e acatamento a esta 

Recomendação ou para apresentação de justificativas fundamentadas para o seu não 

atendimento, que devem ser encaminhadas ao Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, 

10° andar, na sede da Defensoria Pública, situada à Rua Cruz Machado, 58, Centro, Curitiba 

e para o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos 

Humanos. 

Consigna-se que a ausência de comunicação das medidas adotadas, no prazo 

estabelecido, importará na negativa de atendimento à Recomendação que ora se expede. 

 

Curitiba, 18 de agosto de 2017. 

 

 
 

 

 

Camille Vieira da Costa 

Defensora Pública 

Coordenadora do NUCIDH 

 

 

 

              Bruno de Almeida Passadore 

Defensor Pública 

NUCIDH 

 

 

 

Olympio de Sá Sotto Maior Neto 

Procurador de Justiça 

Coordenador do CAOP-DH 

Ana Paula Pina Gaio 

Promotora de Justiça 

CAOP-DH 

 


