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PORTARIA Nº     , DE 23 DE JANEIRO DE 2020 

Instaura procedimento para analisar e 
acompanhar o desenvolvimento de 
equipamentos da assistência social no 
município de Cariacica.  

O NÚCLEO ESPECIALIZADO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS da Defensoria Pública, por 

meio dos Defensores Públicos que subscrevem no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 

Complementar Estadual nº 55, de 23 de dezembro 1994, e a Lei Complementar Federal nº 80, de 

12 de Janeiro de 1994, e, ainda, nos artigos 12 e 13 do Ato Normativo do Defensor Público Geral nº 

450, de Junho de 2015. 

CONSIDERANDO que a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante que todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que possuem capacidade para gozar os 

direitos e as liberdades estabelecidos na Declaração, sem distinção de qualquer espécie; garante 

também que todos os seres humanos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, 

a igual proteção da lei e têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole os 

Direitos Humanos;  

CONSIDERANDO que o Protocolo de San Salvador tem como objetivo central consolidar um 

regime de liberdade e justiça social e, assim, promover políticas públicas de desenvolvimento 

individual e coletivo e que mitiguem a situação de pauperização da população dos Estados Partes; 

CONSIDERANDO a Declaração Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais garante 

em seu artigo 6°, § 2°, que cada Estado Membro do pacto deverá incluir normas e elaboração de 

programas que visem assegurar o pleno desenvolvimento social de seus habitantes, em condições 

que salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil tem como objetivos 

erradicar a pobreza e marginalização e construir uma sociedade justa e solidária, garante, como 

direito social, previsto no artigo 6°, caput, a alimentação, a moradia, a segurança e a assistência 

social aos mais desamparados; garante também, em seu artigo 194, caput, o direito a Seguridade 
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Social, guiado pelo princípio da universalidade do atendimento, destinado a assegurar todos os 

direitos relativos à assistência social, que recebe enfoque no artigo 203; 

CONSIDERANDO que o art. 27, IX, da Constituição da República aduz que “é competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” (grifos nossos); 

CONSIDERANDO a atenção especial a que deve ser conferida a parcela de deficientes físicos que 

se encontram em situação de rua, faz-se necessário ressaltar que, no bojo dos direitos sociais, tal 

camada da população deve receber atenção primordial, haja vista seu alto grau de vulnerabilidade, 

por isso, a Constituição da República Federativa do Brasil garante, em seu artigo 203, IV, a 

promoção da habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência; garante no artigo 23, II, regido 

pelo princípio do federalismo de cooperação, a necessidade de todos os entes da federação 

zelarem da assistência pública e proteção as pessoas com deficiência, bem como a Lei n.º 13.146, 

de 6 de julho de 2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência a fim de assegurar e de 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, a fim de promover a sua inclusão social e cidadania; 

CONSIDERANDO a atuação da Força Nacional de Segurança, que atuou no Município de Cariacica 

no biênio 2019-2020, e, em sua 2ª etapa de seu plano de ação, há um enfoque especial nas 

questões sociais das comunidades de Cariacica; 

CONSIDERANDO que Vila Velha, Serra e Vitória, Municípios da região metropolitana, já contam 

com a existência dos Centros de Referência Especializado da Assistência Social Para População 

em Situação de Rua - Centro Pop; 

CONSIDERANDO que, segundo dados do Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS), Cariacica tem a maior população de rua do estado do Espírito Santo – cerca de 

370 pessoas;1 

                                                 

1 Disponível em: g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2019/08/07/cariacica-tem-a-maior-populacao-de-rua-da-grande-
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CONSIDERANDO a situação de marginalidade social em que se encontram as pessoas em 

situação de rua, bem como as políticas institucionais higienistas que afastam essa camada da 

população de qualquer forma de ressocialização ou reinserção no convívio social; 

CONSIDERANDO a arquitetura de exclusão presente nos espaços “públicos” em que a população 

em situação de rua está inserida e que dificulta a plena utilização destes, ao os oferecer obstáculos 

físicos difíceis de serem superados; 

CONSIDERANDO o elevado contingente de crianças e adolescentes que se encontram em situação 

de rua e o especial tratamento que recebem do ordenamento jurídico brasileiro, principalmente pela 

Constituição da República Federativa em seus artigos 203, II e 227, incumbindo o Estado a 

promover, com absoluta prioridade, o direito à alimentação, ao lazer, a dignidade, ao respeito, a 

convivência familiar e comunitária, salvaguardando-os de toda forma de negligencia, violência, 

crueldade e opressão; 

CONSIDERANDO a fragilidade dos abrigos ou políticas públicas no que se refere à proteção dos 

vínculos familiares das pessoas em situação de rua, razão pela qual, muitas vezes, a entidade 

familiar é desfeita pela falta de moradia adequada; 

CONSIDERANDO a vulnerabilidade de todas as pessoas que se encontram em situação de rua, 

que decorre da exclusão social, a falta de serviços ou pela inacessibilidade a programas sociais que 

lhes garantam o mínimo existencial e a maior probabilidade de sofrerem acidentes ou atentados 

violentos, motivo pelo qual o Conselho Nacional dos Direitos Humanos publicou uma nota de 

repudio sobre os crimes praticados contra pessoas em situação de rua e os constantes atos de 

violência e morte que são recorrentemente praticados no país contra essa parcela da população, 

que resultou, segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2015 e 2017, foram registrados mais de 

17 mil casos pelo Brasil; 

CONSIDERANDO a Lei n° 8742/93 que em seu artigo 23, II, garante, como serviços 

socioassistenciais, a criação de políticas e ações de amparo a população em situação de rua, com o 
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objetivo de melhorar a qualidade de vida dessa população com enfoque primordial em suas 

necessidades básicas, reduzindo danos e a incidência de riscos; 

CONSIDERANDO os equipamentos públicos que compõe a assistência social (Lei n° 8742/93), 

com enfoque primordial nas ofertas de proteção social especial de alta complexidade como, por 

exemplo, os serviços de acolhimento institucional e os serviços de acolhimento em república, que 

visam atender de forma integral as necessidades dos grupos sociais mais vulneráveis, garantido a 

efetividade dos seus direitos, sistematicamente violados;  

CONSIDERANDO a Política Nacional de Pessoas em Situação de Rua que em seu artigo 7°, I, 

garante, enquanto principal objetivo, assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços 

e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, 

moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda; garante no inciso VII do mesmo artigo, 

a necessidade de implantação de centros de defesa dos direitos humanos para a população em 

situação de rua e, por fim, em seus incisos XII, XIII e XIV a implementação e disponibilização de 

centros de referência especializados no âmbito da proteção social especial do Sistema Único de 

Assistência Social, ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para proporcionar acesso 

permanente à alimentação pela população em situação de rua à alimentação com qualidade e 

programas de qualificação profissional para as pessoas em situação de rua, com o objetivo de 

propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho; 

CONSIDERANDO ser objetivo da Defensoria Pública, dentre outros, a primazia da dignidade da 

pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e a promoção dos direitos humanos, na 

forma do art. 134 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o papel constitucional da Defensoria Pública como meio de acesso dos 

necessitados à assistência jurídica integral, em todos os graus; 

CONSIDERANDO que cabe à Defensoria Pública, se necessário, promover ação civil pública e 

todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos 

ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas 
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hipossuficientes; 

CONSIDERANDO que cabe à Defensoria Pública promover a mais ampla defesa dos direitos 

fundamentais dos necessitados abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de 

propiciar sua adequada e efetiva tutela; 

CONSIDERANDO que cabe à Defensoria Pública representar aos sistemas internacionais de 

proteção aos direitos humanos postulando perante outros órgãos; 

CONSIDERANDO o notório trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Defesa de Direitos Humanos na 

defesa dos direitos das pessoas em situação de rua que se desenvolve em atendimento diário por 

demanda espontânea no Núcleo, bem como nos atendimentos in locu nos equipamentos das 

assistência social da Grande Vitória; 

RESOLVE com fundamento no Art. 5º, inciso LXXIV e no Art. 134 da Constituição da República, no 

Art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, bem como no Art. 4º da Lei Complementar Federal nº 80/94 e no Art. 

1º – C, III da Lei Complementar Estadual nº 55/94, INSTAURAR o presente Processo Administrativo 

tendo por objetivo analisar e acompanhar o desenvolvimento de equipamentos da assistência social 

no Município de Cariacica voltados à população em situação de rua (Centros de Referência 

Especializado da Assistência Social Para População em Situação de Rua - Centro Pop). 

POSTO ISSO, SOLICITO as seguintes providências: 

I – Autue-se a presente Portaria; 

II – Remetam-se os autos ao Núcleo de Defesa de Direitos Humanos para ciência e adoção das 

providências pertinentes, a fim de instruir o procedimento, tendo em vista aas disposições do Ato 

Normativo DPG nº 007 de 2019; 

III – Oficie-se a Prefeitura de Cariacica; a Secretária de Assistência Social e o CREAS de tal 

Município para questionar quanto à política desenvolvida para enfretamento da situação de rua e 
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em favor das pessoas já em situação de rua. 

Cumpra-se. 

 

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2020. 

 

HUGO FERNANDES MATIAS 
Defensor Público 

Coordenador de Direitos Humanos 
 
 
 

VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO 
Defensor Público  

Núcleo de Direitos Humanos 
 
 
 

MARINA DALCOLMO DA SILVA 

Defensora Pública 
 
 

DANIEL BARROS FERREIRA 

Defensor Público 

 


