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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SECRETÁRIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

DO ESPÍRITO SANTO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR SECRETÁRIO DE CIDADANIA,  DIREITOS  HUMANOS E

TRABALHO DE VITÓRIA/ES

PAD Nº 00002051

RECOMENDAÇÃO Nº      /2020

A  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO vem, no uso de suas atribuições,

respeitosamente se manifestar nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional

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

a  orientação  jurídica,  a  promoção de direitos  humanos e  a  defesa,  em todos  os  graus,  judicial  e

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, nos

termos do inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, tudo conforme preconizado no artigo

134, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO o fundamento da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da

Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que são objetivos da Defensoria Pública a prevalência e efetividade dos direitos

humanos, conforme artigo 3º, inciso III, da Lei Complementar n.º 80/94;
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CONSIDERANDO a atuação da Defensoria Pública na defesa dos direitos fundamentais das pessoas

em situação de rua, sendo definidas juridicamente como: “indivíduo pertencente a grupo populacional

heterogêneo  que  possui  em  comum  a  pobreza  extrema,  vínculos  familiares  interrompidos  ou

fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as

áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem

como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.” (artigo 1º,

parágrafo único, do Decreto n.º 7.053/2009);

CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade social em que as pessoas em situação de rua

se encontram, em decorrência de discriminação e do não acesso a diversos direitos fundamentais;

CONSIDERANDO  a  noção  de  mínimo  existencial  que  abrange  a  satisfação  dos  valores  mínimos

fundamentais previstos no artigo 6º, da Constituição Federal de 1988, tais como: educação, saúde,

alimentação, trabalho, moradia, segurança, lazer, como decorrência indispensável para a efetivação da

vida humana com dignidade;

CONSIDERANDO não caber ao administrador público a preterição da efetivação do mínimo existencial,

em especial, no que tange aos direitos das pessoas em situação de rua, a efetivação da assistência

social, a ser prestada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade

(artigo 1º, da LOAS), a quem dela necessitar, independentemente de contribuição (artigo 203, caput, da

Constituição Federal de 1988);

CONSIDERANDO  que as pessoas em situação de rua são titulares do direito à assistência social

(artigo 23, II, da LOAS) e que nos termos do artigo 15, da LOAS (Lei n.º 8.742/1993), é de competência

dos municípios a execução direta dos serviços socioassistenciais;

CONSIDERANDO que o artigo 17, inciso V, da Resolução CNAS n.º 33/2012, que aprova a Norma

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social e fixa a responsabilidade dos municípios
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na prestação dos serviços socioassistenciais  consistentes  em atividades  continuadas que visem à

melhoria de vida da população, nesta estando expressamente inclusas as pessoas em situação de rua

(artigo 23, § 2º, inciso II, LOAS);

     

CONSIDERANDO os termos da NOTA TÉCNICA CONJUNTA N.º 001/2016, expedida pelos Ministério

da  Saúde  e  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  em que  se  apresentou  diretrizes  e

fluxograma de atenção às mulheres em situação de rua usuárias de crack ou outras drogas e seus

filhos recém-nascidos para os gestores(as) e profissionais da saúde e da assistência social, bem como

a responsabilidade do Estado brasileiro em assegurar direitos humanos de mulheres, adolescentes e

crianças em todas as circunstâncias;

CONSIDERANDO que o afastamento das crianças recém-nascidas de suas mães sem aplicação de

políticas sociais, de forma que se preserve os laços entre mãe e filho, vêm sendo inobservadas no mu-

nicípio de Vitória/ES;

CONSIDERANDO que decisões imediatistas de afastamentos das crianças de suas mães, sem o devi-

do apoio e acompanhamento antes, durante e após o nascimento, assim como uma avaliação minucio-

sa de cada situação, violam direitos básicos, tais como a autonomia das mulheres e a convivência fa-

miliar, ressaltando que a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente tra-

zem a convivência familiar e comunitária como um direito da criança e do adolescente, e tanto a Lei Or-

gânica de Assistência Social – LOAS, quanto a Política Nacional de Assistência Social – PNAS-2004,

têm por eixo constituinte a matricialidade sócio familiar;

CONSIDERANDO que é do conhecimento de todos que a criança não pode ser submetida a risco a

sua integridade física e a sua saúde, sendo obrigação do Estado evitar qualquer violação de seus

direitos,  e  que  para  sua  adequada  proteção  a  legislação  brasileira  prioriza  a  convivência  familiar

através do contato com a família de origem, natural ou extensa;
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CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o direito à convivência

familiar  visa  propiciar  às crianças e adolescentes ambiente  que garanta  proteção,  cuidado e afeto

necessários ao seu desenvolvimento, cabendo ao Estado assegurar os cuidados que contemplem as

escolhas das pessoas envolvidas, dentre elas a manutenção do convívio entre mãe e filho, sempre que

isso  represente  o  melhor  interesse  da  criança,  não  constituindo  a  falta  de  recursos  materiais,

eventualmente demonstrada pela situação de rua, motivo em si para a separação familiar (artigo 23, do

ECA);

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente aponta a excepcionalidade da medida

de acolhimento institucional da criança/adolescente, devendo esta ser necessariamente precedida do

esgotamento das possibilidades de sua  manutenção segura junto  à família  de origem, nuclear  ou

extensa, a qual deverá receber apoio e orientação e ter acesso a serviços e benefícios que se fizerem

necessários, sendo importante ressaltar que o artigo 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que

vinha sendo utilizado como base jurídica para o afastamento de mães que fazem uso de álcool e/ou

crack/outras  drogas  de  seus  filhos  sem  avaliação  criteriosa  de  cada  caso,  foi  modificado  com a

publicação do Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016);

CONSIDERANDO que quando se tornam gestantes, as mulheres e adolescentes em situação de rua,

assim como todas as outras mulheres, apresentam demandas de saúde importantes e mais específicas

que precisam ser atendidas, incluindo-se: o acompanhamento da gestação por meio do pré-natal; a

disponibilização de orientações sobre os cuidados necessários nessa fase; a vinculação ao local do

parto; a garantia de acesso qualificado a esse local e a um parto humanizado; a atenção à criança

recém-nascida  e  a  continuidade  da  atenção  à  mulher  no  puerpério,  incluindo  o  planejamento

reprodutivo pós-parto; as articulações intersetoriais necessárias de acordo com suas demandas, por

exemplo,  o  acompanhamento  por  serviços  socioassistenciais,  o  recebimento  de  benefícios  ou

transferência  de renda,  conforme o  caso,  e  a  inserção  em programas habitacionais,  dentre

outros;

CONSIDERANDO  que  a  eventual  condição  de gestante  ou  nutriz  não  enseja  a  relativização  dos

direitos, inclusive de autonomia e liberdade, e que a vulnerabilidade social em que se encontram tais
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populações, igualmente,  não pode ser  utilizada como fator que flexibiliza a observância de direitos

fundamentais;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de atuação conjunta da área de assistência social, da área de

saúde mental e de saúde da mulher e da criança, tendo em vista a necessidade de se abordar tanto a

questão da exclusão social e defesa de direitos, como as necessidades decorrentes do uso de álcool e/

ou crack/outras drogas, bem como a garantia da saúde tanto da mãe quanto da criança;

CONSIDERANDO a importância de que, para o bom êxito de um serviço que realize o acolhimento

conjunto de mulheres usuárias de álcool e/ou crack/outras drogas e seus filhos recém-nascidos, faz-se

necessário, além de proteção social e construção da autonomia, que a metodologia do serviço também

englobe questões relativas às necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e/ou crack/outras

drogas e ao  fortalecimento do vínculo e do cuidado, possibilitando à mãe incluir no seu projeto de vida

o  seu  papel  de  cuidado,  proteção  e  afeto  em  relação  ao(s)  filho(s),  garantindo  a  proteção  e  o

desenvolvimento saudável da criança;

CONSIDERANDO a decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC Coletivo

143.641/SP, que, na data de 20 de fevereiro de 2018, decidiu transformar a  prisão preventiva de

mulheres grávidas e das mães de crianças de até 12 anos em prisão domiciliar; 

CONSIDERANDO  a  inexistência  de  CASA  GESTANTE  no  município  de  Vitória/ES,  ou  outro

equipamento que tenha condições de receber uma mulher em situação de rua gestante ou com seu

filho;

CONSIDERANDO as informações colhidas pela Defensoria Pública junto a militantes do movimento

social ligado à promoção de direitos da população em situação de rua, em evento realizado na Escola

Superior da Defensoria Pública, em 07 de fevereiro de 2020;
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CONSIDERANDO  que  a  omissão  do  Poder  Público  em  prestar  os  serviços  acima  relacionados

configura frontal ofensa à Constituição Federal de 1988, às leis e às normas infralegais que visam à

garantia de direitos das pessoas em situação de rua, em especial às mulheres gestantes, uma vez que

tais serviços se destinam à proteção da pessoa e à promoção de sua dignidade, por vezes mitigada

pela miséria e pela discriminação;

CONSIDERANDO que é  dever  do Poder  Público  a  garantia,  concretização  e  proteção  de  direitos

fundamentais,  devendo  conciliar  tais  garantias,  quando em conflito,  por  meio  das  ações  materiais

necessárias;

CONSIDERANDO  a importância de adoção de mecanismos extrajudiciais de solução de demandas

individuais ou coletivas, conforme art. 3º do CPC/2015;

CONSIDERANDO  as  atribuições  dos  Núcleos de Direitos Humanos e da  Infância  e  Juventude  da

Defensoria Pública previstas no Ato Normativo DPG nº 001 de 2015.

RESOLVE:

RECOMENDAR ao Gestor Público Municipal e Estadual do Sistema Único da Assistência Social que:

1. Efetive a instalação de uma CASA GESTANTE destinada às mulheres em situação de rua,

com  toda  a  estrutura  física,  material  e  de  recursos  humanos,  conforme  parâmetros

estabelecidos na legislação pertinente, no prazo de 6 (seis) meses;

2. Providencie, imediatamente, destinação dos alugueis sociais/imóveis da Defesa Civil que

não estiverem efetivamente afetados aos fins a que servem para as mulheres gestantes em

situação de rua, assim como priorize a inserção delas em equipamentos que possuam aptidão

para substituir (temporariamente) a CASA GESTANTE;
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Fixa-se o prazo de 20 (vinte) dias para resposta a esta RECOMENDAÇÃO, podendo, nesse prazo, ser

apresentado plano de trabalho para execução das obras e medidas necessárias ao atendimento dos

beneficiários da presente iniciativa. 

Por fim, solicita-se que a resposta seja encaminhada ao Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria

Pública do Estado do Espírito Santo (NDH/DP-ES), por meio físico ou digital.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2020.

HUGO FERNANDES MATIAS
Defensor Público

Coordenador da Infância e Juventude

CAMILA DÓRIA FERREIRA
Defensora Pública
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Defensora Pública

ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS
Defensora Pública
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Defensora Pública
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Defensora Pública
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