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RESUMO 

 
PELIZER, Rafael Netto. DA HIGIENIZAÇÃO SOCIAL À REI NSERÇÃO SOCIAL: A 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE MARING Á E A 
FORMAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE VIDA. Trabalho de Con clusão de Curso 
(Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cida de Verde, 2017. 
 
O trabalho pretende tratar do tema "A população adulta em situação de rua no 
Município de Maringá". Trata-se de um grupo desprotegido e que necessita de 
atenção, tanto do poder público quanto da sociedade. O objetivo é investigar quais 
políticas públicas de assistência social existem em prol destas pessoas, como tem 
se dado a articulação do Serviço Especializado para a população em situação de rua 
com as demais políticas públicas (intersetoriedade), e quais as dificuldades 
existentes na Municipalidade que impedem uma eficaz reinserção social. Também, 
tem o propósito de compreender a atuação do Ministério Público na promoção dos 
direitos desta minoria. A fim de atingir o objetivo proposto se buscará informações 
junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – SASC, às 
Coordenadorias do Centro de Referência Especializado para atendimento da 
população em situação de rua e do Abrigo Municipal Portal da Inclusão, e aos 
funcionários do Albergue Santa Luiza de Marillac (Casa de Passagem), bem como 
levantamento bibliográfico em doutrina, jurisprudência, legislação e periódicos. 
 
Palavras-Chave: Políticas públicas; Assistência Social; Reinserção Social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

ABSTRACT 
 

PELIZER, Rafael Netto. FROM SOCIAL GENTRIFICATION TO SOCIAL 
REINSERTION: THE HOMELESS POPULATION IN THE MUNICIPALITY OF 
MARINGÁ AND THE FORMATION OF NEW LIFE PROJECTS. Undergraduate 
thesis (Monography - Law Graduation). Faculdade Cidade Verde, 2017. 
 
This paper intends to discuss the issue: "The adult homeless population in the 

Municipality of Maringá". It is an unprotected group of people that needs attention 

from both the public authorities and society. The objective is to investigate which 

public social assistance policies exist in favor of these people, how the articulation of 

the Specialized Service for the homeless population alongside the other public 

policies (intersectoral) have been conducted, and what difficulties exist in the 

Municipality that prevent an effective social reintegration. It also aims to understand 

the role of the Public Prosecutor’s Office in promoting the rights of this minority. In 

order to reach the proposed objective, information will be sought from the Municipal 

Department of Social Assistance and Citizenship - SASC, the Coordinators of the 

Specialized Reference Center to assist the homeless population and the Municipal 

Shelter Portal of Inclusion, and the Shelter staff Santa Luiza de Marillac (Casa de 

Passagem), as well as a bibliographic survey on doctrine, jurisprudence, legislation 

and periodicals. 

Key-words: Public policies; Social assistance; Social reinsertion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A priori, considerando os números alarmantes de pessoas em situação de 

rua no Brasil, poder-se-ia acreditar que se fala pouco acerca do assunto, mas, a 

bem da verdade, muito se discute, e muito se normatiza. Entretanto, as ações ainda 

são insuficientes para atender tantos seres humanos em situação de 

vulnerabilidade. 

É grande o número de resoluções, orientações, leis, portarias, etc. que 

tratam a questão da população em situação de rua e que se aventuram na missão 

de contemplar o ser humano na amplitude de suas necessidades, as quais não se 

limitam ao plano financeiro e vão além, isto é, ao psicológico e existencial. 

A Constituição Cidadã de 1988 traz que a República Federativa do Brasil 

tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, e como objetivo a 

erradicação da pobreza e marginalização. 

No entanto, a população em situação de rua é uma parcela vulnerável da 

sociedade brasileira que vem sendo alvo de constante e crescente supressão de 

direitos, até mesmo por parte da Administração Pública. 

Não raramente são vinculados nos mais diversos meios de comunicação 

episódios chocantes da violência sofrida por essas pessoas.  E por conta da crise e 

desemprego que hoje assolam o país, o tema “população em situação de rua” 

adquire cada vez mais relevância, até porque os números daqueles nesta condição 

só aumentam. 

Em que pese a Assistência Social seja reconhecida como direito social e 

dever do Estado, vê-se que a população em situação de rua ainda está 

desamparada e com dificuldades em sua reinserção, o que muitas vezes decorre da 

falta de políticas públicas nesse sentido. Apenas para esclarecer o leitor, pode-se 

definir políticas públicas como todas as ações, benefícios, serviços e programas 

executados pelos diferentes níveis de governo a fim de assegurar os direitos 

reconhecidos à população brasileira, como a assistência social, saúde, educação.   

O presente trabalho se ocupou em buscar junto à Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Cidadania de Maringá os principais serviços prestados em 

benefício da população adulta em situação de rua no município, como está sendo 
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efetivada a reinserção social e as principais deficiências ou dificuldades na política 

de assistência social. 

Esclareça-se que, este estudo restringiu-se aos serviços socioassistenciais 

prestados pelo município à população adulta em situação de rua, com exceção das 

pessoas na condição de idosos. Assim, os serviços municipais disponíveis às 

crianças, adolescentes e idosos em situação de rua não foram objetos desta 

investigação.  

Outrossim, procurou-se compreender como se desenvolve a articulação do 

Serviço Especializado para população em situação de rua prestado no Centro POP 

com as demais políticas públicas na cidade, tais como, as políticas de educação, 

saúde, trabalho, habitação, segurança alimentar, segurança pública, etc. 

Utilizou-se o método de entrevistas orais para coleta de informações junto 

aos funcionários do serviço socioassistencial municipal para a população em 

situação de rua (Albergue Santa Luiza de Marillac, Abrigo Municipal Portal da 

Inclusão e Centro POP) mediante gravações e posterior transcrição, nas formas de 

relatos e opiniões. A identidade dos entrevistados foi preservada por questões 

éticas, valendo-se apenas das siglas de seus respectivos nomes. 

Por fim, verificou-se no plano legal a atuação do Ministério Público na 

promoção dos direitos da pessoa em situação de rua, e tratou-se da inoponibilidade 

da cláusula de reserva do financeiramente possível como forma de excludente do 

dever de efetivar os direitos fundamentais, dentre eles os sociais, objetos deste 

estudo. 
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2 A SEGURIDADE SOCIAL E O ESTADO DE BEM-ESTAR BRASILEIRO 

 

A Assistência Social é um direito social constitucionalmente previsto no art. 

6º, caput da Constituição Federal de 1988 (CF/88): 

 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Grifo nosso) 

 

Nota-se que, como direito social, a Assistência Social está prevista no 

Capítulo II, dentro do Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) da 

Constituição Federal. Assim, quando se fala em Assistência Social se está diante de 

um direito fundamental que, conjuntamente com todos os outros, tem por escopo a 

efetiva promoção da dignidade da pessoa humana.   

E é pela Seguridade Social que a Constituição Federal contempla o Sistema 

de Bem-estar brasileiro, sendo este o conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos (União, Estados e Municípios) e da sociedade destinadas a 

assegurar os direitos relativos à Assistência Social, Saúde e Previdência Social, 

consoante prescreve o art. 194: 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 

 

O Estado não promove a Assistência Social sozinho, mas com o auxílio da 

sociedade, isto é, com o apoio de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado.  

Conforme AMADO (2016, p. 44), a Assistência Social pode ser definida 

como:  

 

[...] as medidas públicas (dever estatal) ou privadas a serem 
prestadas a quem delas precisar, para o atendimento das 
necessidades humanas essenciais, de índole não contributiva direta, 
normalmente funcionando como um complemento ao regime de 
previdência social, quando este não puder ser aplicado ou se mostrar 
insuficiente para a consecução da dignidade humana.  

 

E para MASSON (2016, p.1.264): 



12 
 

   
 

 

A assistência social é um direito previsto na Constituição para quem 
dele necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social. Está intimamente vinculada ao reconhecimento de que o 
Estado deve assegurar, ao menos, condições básicas de 
existência aos seus cidadãos, cumprindo um de seus objetivos 
fundamentais - o de erradicar a pobreza e a marginalização (art. 3°, 
III, CF/88) - e efetivando um dos fundamentos centrais do texto 
constitucional: a dignidade da pessoa humana. (Grifo nosso) 

 

A organização da Seguridade Social está a cargo do Estado por força do 

Parágrafo único do art. 194 da Constituição Federal, e deverá observar, dentre os 

diversos objetivos setoriais (aplicáveis somente à Seguridade), a universalidade de 

cobertura e atendimento. 

Pela universalidade de atendimento, deseja o Estado que, por algum dos 

sistemas da Seguridade Social, todo indivíduo que vive no território nacional esteja 

amparado por seu campo de proteção social, vedada qualquer forma de exclusão. 

E pela universalidade de cobertura, o desejo é de todas as contingências 

imagináveis sejam amparadas pelo campo de proteção da seguridade social.  

Então se pergunta: o Estado teria a capacidade de sustentar a todos, frente 

a todas as contingências-necessidades? Claro que não. E em razão disso, a 

Constituição prevê outro objetivo-princípio, a seletividade e distributividade na 

prestação dos benefícios e serviços, que mitigará a universalidade de cobertura e de 

atendimento. 

Pela seletividade temos uma seleção, dentre a universalidade de 

contingências-necessidades, aquelas que mais assolam a população, as maiores 

necessidades sociais. Agora que já temos as contingências selecionadas, passa-se 

a distribuí-las – distributividade – dentre os mais necessitados, os destinatários.  

Acerca da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços, SANTOS (2016, p. 48) explica: 

 

O sistema de proteção social tem por objetivo a justiça social, a 
redução das desigualdades sociais (e não a sua eliminação). É 
necessário garantir os mínimos vitais à sobrevivência com dignidade. 
Para tanto, o legislador deve buscar na realidade social e selecionar 
as contingências geradoras das necessidades que a seguridade 
deve cobrir. Nesse proceder, deve considerar a prestação que 
garanta maior proteção social, maior bem-estar. Entretanto, a 
escolha deve recair sobre as prestações que, por sua natureza, 
tenham maior potencial para reduzir a desigualdade, concretizando a 
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justiça social. A distributividade propicia que se escolha o universo 
dos que mais necessitam de proteção. 
 

A seguir, tratar-se-á do tripé da Seguridade Social, a Previdência Social, a 

Saúde e a Assistência Social. 

O sistema previdenciário é contributivo. Isso significa que, na ocorrência de 

uma contingência, só serão concedidos os benefícios e serviços ao segurado se ele 

regularmente contribuiu para o custeio do regime previdenciário.  

Regra geral, se o indivíduo não é segurado da Previdência Social, ou sendo, 

ainda não faz jus aos benefícios, e nem pode ser mantido por sua família, será então 

protegido pela Assistência Social, que independe de contribuição (gratuidade), mas 

do preenchimento de requisitos.  

Já a Saúde, é direito de todos, independentemente de contribuição 

(gratuidade) ou do preenchimento de quaisquer requisitos. 

Quanto à competência legislativa da Assistência Social, é concorrente entre 

todos os entes políticos, sendo que à União cabe editar normas gerais, ao passo 

que os Estados e Municípios poderão legislar de forma a complementar, de acordo 

com o interesse local.  

Na ordem infraconstitucional, a Lei Orgânica da Assistência Social nº 

8.742/93 (LOAS) editada pela União é a de maior destaque, contendo normas gerais 

sobre a organização da Assistência Social. 

Por sua vez, a União editou também a Lei 8.080/90 regulamentando a 

Saúde, e as Leis 8.212/91 e 8.213/13 regulamentando a Previdência Social; estas 

são as leis que merecem maior destaque. 
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GRÁFICO 1 - O Tripé da Seguridade Social 

 

Assim, a Seguridade Social se assenta no tripé da Assistência Social, da 

Saúde e da Previdência Social, todos, direitos sociais, cada qual com tratativa 

constitucional e infraconstitucional. Efetivando estes direitos o Estado garante aquilo 

que minimamente o ser humano necessita para sobreviver com dignidade. 
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3 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DA REPÚBLICA 

 

A República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da 

pessoa humana, a qual está compreendida, nas palavras de SARLET (2001, p.60), 

como sendo a: 

 

[...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos 
demais seres humanos. 
 

Veja-se o texto constitucional: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
III  - a dignidade da pessoa humana; 
 

A dignidade da pessoa humana é um manancial de onde fluem todos os 

outros valores positivados na Constituição Federal, e é em observância a este 

princípio que toda legislação infraconstitucional deve ser produzida.  

Segundo Alexandre de Morais (2016, p.74), a dignidade da pessoa humana: 

 

[...] concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo 

inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a 

ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e 

Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor 

espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente 

na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 

traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 

deve assegurar [...]. 

 

Acerca do assunto Marcelo Alexandrino (2016, p.136) assevera: 

 

A dignidade da pessoa humana como fundamento da República 
Federativa do Brasil consagra, desde logo, nosso Estado como uma 
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organização centrada no ser humano, e não em qualquer outro 
referencial. A razão de ser do Estado brasileiro não se funda na 
propriedade, em classes, em corporações, em organizações 
religiosas, tampouco no próprio Estado (como ocorre nos regimes 
totalitários), mas sim na pessoa humana. 

 

A dignidade da pessoa humana possui íntima relação com os direitos 

fundamentais, especialmente os sociais, e garantem uma vida digna, saudável e não 

apenas a mera sobrevivência.   

Fala-se então, que o Estado tem o dever de garantir uma mínima dignidade 

à pessoa, para que ela tenha uma existência minimamente decente, surgindo a idéia 

da garantia do mínimo existencial, a qual é hodiernamente oposta em face da tese 

da reserva do possível. 

 

3.1 A CLÁUSULA DE RESERVA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL 

 

A tese da reserva do possível nasceu na Alemanha, por seu Tribunal 

Constitucional Federal, em 1972 (século XX). O país ofertava gratuitamente número 

limitado de vagas nos cursos superiores, e tendo sido inadmitidos no curso de 

Medicina, um grupo de estudantes exigiu a disponibilidade das vagas, porque a Lei 

Fundamental alemã previa o direito ao curso de formação. 

Nesse contexto, o Tribunal, proferindo decisão paradigmática, afastou a 

pretensão dos autores consignando que o aumento no número de vagas no curso 

estaria condicionado à reserva do possível, não sendo razoável ao indivíduo exigir 

aquilo da sociedade.  

No Direito brasileiro, a cláusula de reserva do financeiramente possível, 

normalmente conhecida por “teoria/tese da reserva do possível”, em suma, trata da 

efetivação dos direitos sociais pelo Estado, como é a Assistência Social, e seu 

significado é intuitivo, pois, apesar de a Constituição assegurar os direitos sociais, 

estes só serão efetivados quando for possível, ou melhor, quando houver a 

disponibilidade financeira dos cofres públicos. 

Contudo, o Estado não pode se valer deste “princípio implícito” como forma 

de se livrar da efetivação dos direitos sociais, devendo sempre ser demonstrada 

insuficiência ou a ausência da verba pública. A alegação do Estado de estar 

cumprindo suas obrigações dentro do que lhe é possível só terá validade quando for 
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devidamente comprovado, quando houver real impossibilidade financeira. Todavia, a 

teoria não está ligada unicamente com o fato “recursos financeiros”, devendo ser 

analisados também outros aspectos. 

A leitura que SARLET (2009) fez da teoria da reserva do possível é de 

importante compreensão. O autor apresentou a Tríplice Dimensão da teoria, a 

Disponibilidade fática, a Disponibilidade jurídica e a Proporcionalidade da prestação 

e razoabilidade de exigência.  

Em relação a primeira Dimensão, da Disponibilidade fática dos recursos, a 

doutrina tem entendido que a efetivação do direito social deve ser aquela que possa 

se estender a todos os que se encontrem na mesma situação (universalidade), 

afastando o atendimento a demandas específicas, até mesmo em homenagem ao 

princípio da isonomia, e sempre observando a disponibilidade orçamentária estatal.  

A segunda Dimensão, da Disponibilidade jurídica, refere-se à análise 

realizada pelos Poderes Legislativo e Executivo quando da formulação de políticas 

públicas, que depois, em juízo de oportunidade e conveniência, será implementada 

à escolha do administrador.  

Quanto à terceira Dimensão, da Proporcionalidade da prestação e 

razoabilidade de exigência, indica uma necessária cumulação entre uma razoável 

pretensão social ou individual exigida ao Estado e a suficiência de fundos (verba 

pública) para fazer frente às demandas sociais. Na razoabilidade, entende-se por 

correta a busca pela efetivação dos direitos de forma universal (macrojustiça), e não 

especificamente a seletos indivíduos (microjustiça).  

Frise-se que, não é legítimo ao Estado valer-se da tese da reserva do 

possível, em defesa processual, como forma de excludente de responsabilidade 

civil, alegando genericamente a insuficiência de recursos a fim de exonerar-se de 

suas obrigações na efetivação dos direitos sociais, pelo contrário, como dito 

anteriormente, deverá fazer prova de sua situação econômica.  

Segundo MENDES (2015, p. 642): 

 

É preciso levar em consideração que, em relação aos direitos 
sociais, a prestação devida pelo Estado varia de acordo com a 
necessidade específica de cada indivíduo. Enquanto o Estado tem 
que dispor de um valor determinado para arcar com o aparato capaz 
de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um 
direito social como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores 
variáveis em função das necessidades individuais de cada cidadão. 
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Gastar mais recursos com uns do que com outros envolve, portanto, 
a adoção de critérios distributivos para esses recursos. 

 

Mais a frente, MENDES (2015, p. 643) complementa: 

 

Nesse sentido, não são poucos os que se insurgem contra a própria 
ideia da reserva do possível como limite fático à concretização dos 
direitos sociais. Isso porque, apesar da realidade da escassez de 
recursos para o financiamento de políticas públicas de redução de 
desigualdades, seria possível estabelecer prioridades entre as 
diversas metas a atingir, racionalizando a sua utilização, a partir da 
ideia de que determinados gastos, de menor premência social, 
podem ser diferidos, em favor de outros, reputados indispensáveis e 
urgentes, quando mais não seja por força do princípio da dignidade 
da pessoa humana, que, sendo o valor-fonte dos demais valores, 
está acima de quaisquer outros, acaso positivados nos textos 
constitucionais. 

 

Como garantia limitadora à tese da reserva do possível, têm-se a noção do 

“mínimo existencial”, o qual será tratado adiante.  

 

3.2 A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

Por garantia do mínimo existencial temos aquilo que minimamente se 

entende por necessário a uma existência digna pelo acesso aos direitos sociais 

básicos, os direitos essenciais, dentre eles a saúde, à alimentação e, em especial, à 

assistência social. 

A garantia do mínimo existencial visa uma existência digna, máxime a 

previsão constitucional da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, inciso III, e da erradicação da 

pobreza e a marginalização, e a redução da desigualdade social e regional como 

objetivo fundamental da mesma, consoante art. 3º, inciso III. 

Cite-se, por relevante, o julgamento de Agravo Regimental em Recurso 

Extraordinário, onde o Supremo Tribunal Federal, por seu Ministro Celso de Mello, 

consignou que: 

 

A cláusula da reserva do possível — que não pode ser invocada, 
pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de 
inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria 
Constituição — encontra insuperável limitação na garantia 
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constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de 
nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da 
essencial dignidade da pessoa humana. [...] A noção de ‘mínimo 
existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 
constitucionais (CF, art. 1.º, III, e art. 3.º, III), compreende um 
complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de 
garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a 
assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, 
também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras 
da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à 
educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o 
direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o 
direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal 
dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). (ARE 
639.337 - AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.08.2011, 2.ª Turma, 
DJE de 15.09.2011). 
 

Nesse diapasão, surge a controvérsia de que o Poder Judiciário, quando por 

força dos seus julgados, estabelece ao Estado o dever de satisfazer o direito social 

daquele que o acionou, dando-o efetividade, estaria adentrando na esfera típica de 

atuação dos Poderes Legislativo e Executivo no que tange à elaboração e 

implementação de políticas públicas. Então, poderia o Judiciário implementar política 

pública, sem ferir o princípio da separação dos poderes? 

A questão merece esclarecimento. Em primeiro lugar, o Judiciário não 

implementa políticas públicas, e suas decisões não ferem o princípio da separação 

dos poderes da República. Quando o Judiciário profere suas decisões, e em muitos 

casos, afastando a leviana alegação da reserva do possível, simplesmente está 

garantindo ao cidadão brasileiro o acesso aos seus direitos constitucionalmente 

previstos com base na garantia do mínimo existencial e fazendo valer aquilo que é 

prioridade quando fala-se na destinação de verba pública. 

Nota-se que, o mínimo existencial como garantia para uma vida com 

padrões mínimos de dignidade não poderá ser recusado pelo Estado, sob pena de 

ferir um de seus próprios alicerces, a dignidade da pessoa humana. 

Na efetivação dos direitos fundamentais, é interessante de se mencionar o 

louvável comportamento do Supremo Tribunal Federal, que têm determinado o 

bloqueio de verbas públicas. Como exemplos, citam-se: AI 597.182-AgR/RS, Rel. 

Min. Cezar Peluso; AI 669.479/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 580.167/RS, rel. Min. 

Eros Grau, 11.03.2008 (DJE-54, de 26.03.2008); RE 562.528/RS, reI. Min. Ellen 

Gracie, 28.04.2009 (DJE-87, de 12.05.2009); AI-AgR 553.712/RS, rel. Min. Ricardo 
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Lewandowski, 19.05.2009 (DJE-104, de 04.06.2009); RE 607.582/RS, rel. Min. Ellen 

Gracie, 02.09.2010 (DJE-171, de 14.09.2010). 

E nesse ponto, faz-se necessária a leitura do Acórdão do Recurso Especial 

1.389.952/MT do Superior Tribunal de Justiça, que teve como Relator o Ministro 

Herman Benjamin, julgado em 03 de junho de 2014, quanto à aplicabilidade teoria 

da reserva do possível no direito brasileiro, haja vista a conjuntura em que a mesma 

surgiu. Trata-se de teoria nascida na Alemanha, país desenvolvido que, 

amplamente, garante aos seus cidadãos uma existência digna, acima daquilo que 

nós brasileiros chamamos de mínima, diga-se de passagem. 

Já no Brasil não, os direitos essenciais são suprimidos, às vezes pelo 

próprio ente estatal, e por conta disso, inexistem razões ao Judiciário para negar ao 

jurisdicionado a tutela do direito essencial que vise mínima dignidade, já que tem o 

dever de zelar pela Constituição Federal, que consagra o direito supremo da 

dignidade da pessoa humana. 

No nascimento da teoria, o povo alemão já tinha seus direitos sociais 

assegurados, já estavam garantidos pelo Estado, e buscaram no Tribunal 

Constitucional o ingresso em curso de ensino superior, ou seja, buscaram “mais” 

educação, já que é pressuposto terem concluído uma educação básica. Nessa 

situação, podemos notar que o Estado Alemão escolheu não destinar verba pública 

à educação superior de determinadas pessoas, e entendeu não ser razoável ser 

exigido aquilo de toda a população, que arcaria com o gasto, e tudo isso, em 

benefício de todos os alemães. Mas frisa-se, o mínimo existencial já era garantido 

àquela população.     

Acontece que, trazendo para o Brasil, tem-se uma educação precária, com 

ensino fundamental e médio de pouca qualidade, isso sem falar nos altos índices de 

evasão escolar e analfabetos. E quando olha-se para a saúde, segurança, 

habitação, saneamento e alimentação que o país oferta, percebe-se que muitas 

vezes o brasileiro nem mesmo tem assegurada a garantia do mínimo existencial. 

Assim, é legítimo buscar perante o Judiciário prestação positiva que proporcione 

essa dignidade que chamamos de mínima. 

É nisso que o Judiciário permanece decidindo, é na garantia do mínimo 

existencial que reiteradamente negado pelo Estado. Outro caso seria, se o povo 

brasileiro tivesse (todos) uma vida razoavelmente digna em um patamar aceitável e 
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o Judiciário, quando provocado, decidisse onde seria aplicada a verba pública 

excedente. Nesta situação estaria usurpando a função dos outros poderes. 

Nas palavras de SARLET (2015, p. 4.537): 

 

Por tudo isso, é possível sustentar a existência de uma obrigação, 
por parte dos órgãos estatais e dos agentes políticos, de 
maximizarem os recursos e minimizarem o impacto da reserva do 
possível, naquilo que serve de obstáculo à efetividade dos direitos 
sociais. A reserva do possível, portanto, não poderá ser esgrimida 
como obstáculo intransponível à realização dos direitos sociais pela 
esfera judicial, devendo, além disso, ser encarada com reservas. 
Também é certo que as limitações vinculadas à reserva do possível 
não são em si mesmas uma falácia – o que de fato é falaciosa é a 
forma pela qual o argumento tem sido por vezes utilizado entre nós, 
como óbice à intervenção judicial e desculpa genérica para uma 
eventual omissão estatal no campo da efetivação dos direitos 
fundamentais, especialmente daqueles de cunho social. 

 

Por fim, e em verdade, nota-se também muita comodidade às Fazendas 

Públicas em poderem lançar mão da tese da reserva do possível nos processos 

judiciais sob a alegação de insuficiência econômica, quando o povo brasileiro assiste 

todos os dias seu dinheiro escoar pelo ralo da corrupção que é constante na esfera 

pública. 
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4 A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742 de 1993 (LOAS) dispõe sobre 

a gestão e organização da Assistência Social, que é reconhecida como direito do 

cidadão e responsabilidade do Estado. 

Como exposto alhures, a Assistência Social é Política de Seguridade Social 

não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas, conforme inteligência do art. 1º da LOAS.  

Nesta organização trazida pela Lei, temos a instituição de um sistema gestor 

das ações na área da Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), que será responsável pela materialização do conteúdo da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS). 

Aliás, para a efetivação da Assistência Social como política pública, é 

requisito essencial a implementação do SUAS, este que é integrado pelos entes 

federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e 

organizações de assistência social abrangidas pela LOAS, conforme seu art. 6º, §2º.  

Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social (2011, p.32): 

 

O SUAS incorpora os territórios, como eixo estruturante, 
considerando as desigualdades socioterritoriais e a diversidade das 
regiões. Sob essa perspectiva, organiza a rede socioassistencial 
integrada por um conjunto de serviços, benefícios, programas e 
projetos de assistência social, com desenho homogêneo, mas 
flexível para adaptações à realidade local. Alinhando-se à garantia de 
direitos, o SUAS avança na implementação de meios para garantir a 
informação, o monitoramento e a avaliação da política de Assistência 
Social, ações relevantes para o controle social e a garantia dos 
direitos socioassistenciais [...]. 

 

Temos também, como instância coordenadora da Política Nacional de 

Assistência Social e como órgão gestor da mesma, o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome - MDS, segundo o art. 6º, §3º da LOAS.  

A organização propriamente dita trazida pela LOAS, refere-se aos tipos de 

proteção que cuidará, básica ou especial, conforme o caso concreto. Vejamos. 

A proteção social básica tem por objeto a prevenção das situações de 

vulnerabilidade e risco social através do desenvolvimento de potencialidades e 
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aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o que será 

alcançado pelo conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da 

Assistência Social, conforme o inciso I do art. 6-A da LOAS. 

Por sua vez, a proteção social especial tem por escopo contribuir para a 

reconstrução dos vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 

fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 

indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos, o que será 

alcançado pelo conjunto de serviços, programas e projetos da Assistência Social, 

conforme o inciso II do art. 6-A da LOAS. 

No caso do presente trabalho, a Assistência Social atuará no sentido de 

reconstruir os vínculos familiares e comunitários da população em situação de rua, 

eis que já estão em situação de vulnerabilidade. 

A rede sócioassistencial, formada por entes públicos, entidades e 

organizações de Assistência Social vinculadas ao SUAS que devidamente forem 

reconhecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, de 

forma integrada e direta ofertarão as proteções sociais básica e especial, 

respeitadas as especificidades de cada ação, conforme art. 6º-B da LOAS. 

Quanto às unidades, temos o Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

ofertando de forma precípua as proteções sociais básica e especial, 

respectivamente, bem como as entidades sem fins lucrativos de Assistência Social 

que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos 

beneficiários abrangidos pela LOAS, bem como as que atuam na defesa e garantia 

de direitos (art. 6º-C c/c art. 3º da Lei). 

Conforme se obtém dos §1º do art. 6º-C da LOAS, o CRAS é a unidade 

pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais 

no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos 

socioassistenciais de proteção social básica às famílias.  

Já o CREAS, pelo §2º do art. 6º-C da LOAS, é a unidade pública de 

abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de 

serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou 
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social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções 

especializadas da proteção social especial. 

Ainda, temos a unidade de proteção social especial voltada especificamente 

à população em situação de rua, o Centro de Referência Especializado para 

atendimento da população em situação de rua (Centro POP), conforme o inciso XII 

do art. 7º do Decreto nº 7.053 de 2009, que instituiu a Política Nacional da Pessoa 

em situação de rua (PNPR), objetos de estudo em linhas posteriores.  

 

Gráfico 2 - A Materialização do Sistema Único de Assistência Social na prestação da 

Proteção Social Básica e Especial 

 

 

O serviço de proteção especial exige muitas vezes uma gestão mais 

complexa e compartilhada do Poder Executivo com o Poder Judiciário, Ministério 

Público e outros órgãos. Inclusive, a LOAS faz menção expressa em seu art. 31, de 

que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos 

naquela Lei. 

Cabem à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

observados os princípios e diretrizes estabelecidos na LOAS, a fixação das suas 

respectivas Políticas de Assistência Social (art. 8º). 

De forma articulada se darão as ações das três esferas de governo, mas à 

União cabe a coordenação e as normas gerais, ao passo em que aos Estados, 

SUAS

materializa
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Distrito Federal e aos Municípios cabem a coordenação e a execução dos 

programas, em suas respectivas esferas, conforme art. 11 da LOAS. 

Dentre outras atribuições, ao Município compete, no âmbito da Assistência 

Social, executar projetos de enfrentamento da pobreza, atender às ações 

assistenciais de caráter de emergência e realizar o monitoramento e a avaliação da 

política de assistência social em seu âmbito, conforme art. 15 da LOAS. 

A LOAS também dispõe acerca dos serviços, dos programas e dos projetos 

de Assistência Social. Entre os serviços socioassistenciais, entendidos como 

atividades continuadas quem visam a melhoria da vida da população, com ações 

voltadas às necessidades básicas, têm-se a previsão nos incisos do art. 23, §2º, 

inciso II, a criação de programas de amparo às pessoas que vivem em situação de 

rua. 

Os programas de Assistência Social, que compreendem ações integradas e 

complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 

qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais, têm a 

prioridade para a inserção profissional e social, conforme §1º do art. 24 da LOAS. 

Em seu art. 23-B, a LOAS institui o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que integra a proteção social 

especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos 

em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços 

socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de 

garantia de direitos. 

Quanto aos Projetos de enfrentamento da pobreza, conforme art. 25 da 

LOAS, compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos 

populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes 

garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições 

gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do 

meio-ambiente e sua organização social. 
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5 A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS foi aprovada pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social através da Resolução nº 145, de 15 de 

outubro de 2004, e dispõe que a proteção social deve garantir as seguranças: de 

sobrevivência, de acolhida e de convívio familiar. 

Trata-se a segurança de sobrevivência da garantia de que todos tenham 

uma forma monetária de garantir sua sobrevivência (rendimentos), 

independentemente de suas limitações para o trabalho ou do desemprego, como 

exemplo, os idosos e as famílias numerosas. 

Já a segurança da acolhida consiste na provisão das necessidades básicas 

de alimentação, vestuário e o abrigo. A título de exemplo, são contingências, que 

podem demandar o abrigo, a separação da família por situações de violência 

familiar, drogadição, alcoolismo, desemprego prolongado. 

No que tange à segurança da vivência familiar, pressupõe-se situações de 

reclusão, perdas das relações, o que contraria a natureza humana de viver em 

sociedade, de agregar-se. Neste sentido, valoriza-se uma “dimensão societária”, 

esta apta a desenvolver as potencialidades, subjetividades coletivas, as construções 

culturais, políticas, os processos civilizatórios. 

Como usuários da Política de Assistência Social, temos os cidadãos e os 

grupos em condições de vulnerabilidade e riscos, como por exemplo, aqueles que 

perderam o vínculo da afetividade, os excluídos pela pobreza, os usuários de 

drogas, os não inseridos no mercado de trabalho formal e informal. 

O CREAS prestará a proteção social especial, onde a pobreza está aliada à 

desigualdade social e à perversa concentração de renda, que provoca exclusão 

social. Neste centro são criadas estratégias de atenção sociofamiliar para 

reestruturação do grupo, com a elaboração de novas referências morais e afetivas, 

objetivando auto-organização e a conquista de autonomia.  

Como o próprio nome já diz, Centro de Referência “Especializado” de 

Assistência Social (CREAS), toca-lhe um atendimento com intervenções 

especializadas, máxime a violação de direitos das famílias e indivíduos, em situação 

de risco.  
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Tem-se por prioridade, na proteção especial, a reestruturação dos serviços 

de abrigamento dos indivíduos que, por uma série de fatores, não contam mais com 

a proteção e cuidado de suas famílias. Neste ponto podemos encontrar as pessoas 

em situação de rua, que tiveram seus direitos violados e/ou ameaçados e cuja 

convivência com a família de origem é, por motivos diversos, considerada prejudicial 

à sua proteção e ao seu desenvolvimento. 

Conforme o site da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) da 

Prefeitura Municipal de Maringá:  

 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento 
assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em 
situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, 
maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de 
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, 
situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. 

 

Em que pese o CREAS possa ofertar serviços à população em situação de 

rua, quando for instalado no município o Centro POP, este terá competência 

específica para lidar com a situação de rua. 

Às pessoas em situação de rua serão priorizados os serviços que 

possibilitem a organização de um novo projeto de vida, visando criar condições para 

adquirirem referencias na sociedade brasileira, enquanto sujeitos de direito.  

Todavia, estes serviços demandam acompanhamento individual e maior 

flexibilidade nas soluções protetivas, e, comportam encaminhamentos monitorados, 

apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na 

reinserção almejada. 

Ainda, pela PNAS a proteção social especial é entendida como de média ou 

alta complexidade.  

Ter-se-á uma proteção social especial de média complexidade aquelas 

famílias e indivíduos que já tiveram seus direitos violados, mas persistem vínculos 

familiares e comunitários. Nestes casos, é oferecido o serviço de orientação e apoio 

sociofamiliar, por exemplo. 

Já a proteção social especial de alta complexidade, quando as famílias e 

indivíduos se encontrem sem referências e/ou em situação de ameaça, sendo 

necessária a retirada da pessoa do seu núcleo familiar e/ou comunitário. Nestas 

situações, é oferecido o acolhimento institucional, por exemplo.  
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E desta forma a Assistência social marca sua especificidade dentro das 

políticas sociais, sendo de intrínseco caráter civilizatório pela consagração dos 

direitos sociais. 
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6 O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARINGÁ E A POLÍTICA 

NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

Em se tratando da Assistência Social na esfera municipal, a qual este 

trabalho adentra-se com maior ênfase, temos a elaboração do Plano Municipal de 

Assistência Social do Município de Maringá, com vigência nos anos de 2014 a 2017, 

onde verifica-se que o ente prestará aos seus munícipes, por sua Secretaria de 

Assistência Social e Cidadania (SASC) a proteção social básica e especial, esta de 

média e alta complexidade.  

Desse modo, em conformidade com a LOAS, o Município de Maringá, que 

está habilitado em Gestão Plena do SUAS desde 2005, organiza seus serviços de 

Assistência Social por níveis de proteção, a proteção social básica, e a proteção 

social especial de média e alta complexidade. 

Conforme o site da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) da 

Prefeitura Municipal de Maringá: 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SASC, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da 
Assistência Social), e Lei Complementar Municipal nº 509/2003, é a 
responsável pela gestão da Política de Assistência Social no 
município, visando a garantia da proteção social a quem dela 
precisar e a promoção da cidadania, por meio da implementação do 
Sistema Único da Assistência Social - SUAS em Maringá. 

 

Para uma atualização constante dos dados referentes à população em 

situação de rua em Maringá, o município conta com o Observatório das Metrópoles -

Núcleo UEM, que desenvolve pesquisa censitária com essa população. Em 18 de 

outubro de 2017, o Observatório divulgou em Audiência Pública no Auditório Hélio 

Moreira, no Paço Municipal de Maringá, o resultado da pesquisa realizada em 2017, 

denominada: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM MARINGÁ – PR: 

DESCONSTRUINDO A INVISIBILIDADE, trazendo um relatório comparativo com as 

pesquisas realizadas nos 2 últimos anos. 

Segundo a pesquisa, em 2017 foram entrevistadas 177 pessoas em situação 

de rua, das quais, 92.2% eram do sexo masculino, têm idade média de 39 anos, 

sendo maioria solteiros ou divorciados; quanto a cor da pele, mais de 55% são 

pardos; mais de 50% dos entrevistados não possuem o ensino fundamental 
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completo, 86.9% afirmam ter uma profissão, 41.9% possuem problemas de saúde, e 

mais de 55% procuram diretamente o médico para tratar da saúde; 49.5% dos 

entrevistados afirmam que sofreram violência física, sendo que aos policiais militares 

corresponde o maior número destas agressões, mais de 30%. Quanto ao consumo 

de substancia química/psicoativa, mais de 85% consomem bebidas alcoólicas e 

cigarro, e mais de 60% fazem uso da maconha. 

Ainda, a entrevista foi conclusiva em apontar que 53.7% dos entrevistados 

estão em situação de rua, 40% estão em instituições, e 6.3% estão domiciliados. Já 

o motivo pelo qual estão na rua, mais de 45% em razão da dependência química, 

mais de 35% por conta de desentendimentos familiares, e mais de 25% em razão do 

desemprego. Por fim, o desejo de sair das ruas é de 92.9% dos entrevistados. 

E foi por meio do Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009, que se 

instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR), tendo o 

Município de Maringá aderido à mesma.  

Dentre os vários objetivos da PNPR, prevê o inciso XII do art. 7º a 

implementação de Centro de Referência Especializado para atendimento da 

população em situação de rua, no âmbito da proteção social especial do SUAS. 

Dessa forma, foi criada em Maringá uma unidade administrativa de Proteção 

Social Especial de média complexidade específica para a população em situação de 

rua, o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, ou 

simplesmente Centro POP. 

Neste ponto, é importante transcrever o art. 34 do Decreto nº 1113/2011 que 

aprovou o Regimento Interno da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de 

Maringá, e que dispõe sobre as competências do Diretor do Centro POP: 

 

Art. 34. O Diretor da Unidade de Proteção Social Especial - Centro 
de Referência Especializado para População em Situação de Rua, 
tem por atribuições específicas: 
I - executar a atendimento às pessoas adultas em situação de rua de 
acordo com a Política Nacional para a Inclusão Social da População 
em Situação de Rua; 
II - Promover e garantir a cidadania e os direitos humanos da 
população em situação de rua, respeitando a dignidade do ser 
humano, os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais;  
III - promover a inclusão dos usuários nas diversas políticas públicas, 
evitando qualquer ato violento ou vexatório, inclusive os estigmas 
negativos e preconceitos sociais à população em situação de rua, e  
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IV - desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua 
competência. 

 

Ademais, o Decreto nº 7.053 de 2009 considerou pelo seu art. 1º, Parágrafo 

único, como sendo “população em situação de rua”: 

 

[...] o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 
pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados 
e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza 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. 
 

Embora este seja um “conceito jurídico” do que viria a ser a população em 

situação de rua, ele permanece em construção, pois há uma enorme dificuldade em 

formar conceitos unidimensionais, pela dinamicidade do tema.  

Segundo Secretaria Nacional de Assistência Social (2011, p.24): 

 

Em situações transitórias, algumas pessoas ficam na rua como 
consequência de uma circunstância, na qual o indivíduo, destituído 
de condições econômicas, possivelmente resultado do desemprego 
ou situação de ruptura familiar, pernoita alguns dias na rua, embora 
ainda preserve uma rede de apoio e suporte a qual poderá recorrer. 
Entretanto, há aqueles casos em que, diante de um leque menor de 
alternativas, com o passar do tempo e convivendo com outros que se 
encontram na mesma situação, o indivíduo descobre formas de 
resistência e sobrevivência nas ruas, constitui novas redes de 
relações que reduzem o traço ameaçador e vulnerável das ruas e se 
vincula de forma mais significativa a este espaço. Assim, 
gradativamente, a rede de vínculos construída na rua passa a ser 
uma referência progressiva para aquele indivíduo, e sua vinculação à 
rua passa a ser mais forte que outros laços construídos outrora, em 
outros espaços. 

 

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

deverá ser instalado em local de fácil acesso, onde haja maior fluxo de pessoas em 

situação de rua. Em se tratando de Maringá, município de grande porte, tem-se 

apenas uma unidade, mas é a demanda desta população que determinará a 

necessidade de implementação de mais de um Centro POP. 

Mas, para avançar aos serviços prestados à população em situação de rua, 

a compreensão da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do Conselho 

Nacional da Assistência Social, aprovada pela Resolução nº 109, de 11 de 
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novembro de 2009, é necessária. A Tipificação estabelece quais os serviços que 

serão prestados na proteção social básica e especial, de média e alta complexidade. 

Para a Secretaria Nacional de Assistência Social (2011, p.37): 

 

A aprovação da Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, 
representou um avanço significativo para a concretização da oferta 
de ações às pessoas em situação de rua no SUAS, na medida em 
que efetivou a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. A 
Tipificação estabeleceu parâmetros para a oferta de serviços 
socioassistenciais de PSE de Média e Alta Complexidade 
direcionados a diversos públicos, dentre os quais a população em 
situação de rua. 

 

Segundo a Resolução 109 serão oferecidos os seguintes serviços na 

proteção social especial às pessoas adultas em situação de rua: 

a) De Média Complexidade: o Serviço Especializado em Abordagem social, 

executado pelo Centro Pop e/ou pelo CREAS, e, o Serviço Especializado 

para a população em situação de rua, desenvolvido obrigatoriamente pelo 

Centro POP; 

b) De Alta complexidade: o Serviço de Acolhimento Institucional, nas 

modalidades de Abrigo Institucional e Casa de Passagem, e, o Serviço de 

Acolhimento em República.  

 

Importante esclarecer que, indica-se o atendimento da população em 

situação de rua seja feito pelo Centro POP, onde se dá um atendimento mais 

especializado. No entanto, naqueles territórios onde não se justificar a criação de 

uma unidade de Centro POP, o atendimento será realizado pelo CREAS, mas este 

não irá ofertar o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, pois este 

é adstrito ao primeiro. 

Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social (2011, p.41): 

 

O CREAS e o Centro POP são unidades distintas, devendo funcionar 
em espaços distintos. A intencionalidade destas Unidades, sua 
organização, infra-estrutura, serviços ofertados e recursos humanos 
possuem conformações próprias e distintas entre si, tendo em vista a 
missão de cada uma destas Unidades no território. 
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Logo, se inexistir o Centro POP no território, quem cuidará da proteção da 

população em situação de rua será o CREAS, em harmonia com os outros serviços 

socioassistenciais, como o de Abordagem Social e Acolhimento Institucional.  

 

Gráfico 3 - Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Especial para as pessoas 

adultas em situação de rua 

 

 

 

Em termos gerais, o Serviço Especializado em Abordagem Social 

desenvolvido em prol da população em situação de rua possui a finalidade de 

abordagem e busca ativa que identifique nos territórios a situação de rua nas praças, 

nos viadutos, nas edificações abandonadas, nos centros comerciais, nos terminais 

de ônibus, semáforos, marquises e calçadas, dentre outros.  

De acordo com a Secretaria Nacional de Assistência Social (2013, p. 7): 

 

A abordagem social constitui-se em processo de trabalho planejado 
de aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo de 
confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e 
social nos espaços públicos para atender, acompanhar e mediar 
acesso à rede de proteção social.  

 

É pela equipe da Abordagem Social que maioria das vezes o indivíduo em 

situação de rua tem o primeiro contato ou aproximação com a rede socioassitencial, 
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exercendo assim um papel crucial no desenvolvimento e êxito da política pública da 

assistência social.  

Em Maringá, segundo o Plano Municipal de Assistência Social, existem 2 

serviços de Abordagem Social, ofertados pelo CREAS e pelo Centro POP; no 

primeiro, o público são as crianças e os adolescentes, e no segundo são os jovens e 

os adultos. 

Segundo o servidor RBS do Centro POP de Maringá, o serviço de 

Abordagem Social desenvolvido, em suma: 

a) Trata-se de uma abordagem não coercitiva, que visa a construção de 

vínculos e aproximação com o Centro POP, bem como com toda a rede 

socioassistencial para o acesso às políticas públicas; dentre outras funções, 

presta esclarecimentos à comunidade sobre os direitos e o tratamento 

adequado para com a população em situação de rua;  

b) Tem horário de funcionamento normal das 08h00min às 23h00min, 

inclusive nos finais de semana e feriados (ininterrupto); após esse horário, 

os profissionais do Serviço de Abordagem social ficam em suas casas, em 

estado de “sobreaviso”, sempre com o telefone ligado para atender as 

ligações de eventuais demandas noturnas.  

c) Os profissionais do Serviço de Abordagem social se dividem em duas 

equipes, uma fazendo o horário das 08h00min às 17h00min, e outra das 

14h00min às 23h00min, cada qual com um veículo automotor (modelo 

Kombi) à disposição; 

d) Realizada a abordagem, os indivíduos são encaminhados ao Centro POP 

se estiver em horário de funcionamento, caso contrário, até a Casa de 

Passagem (Albergue Santa Luiza de Marillac), se assim desejarem. 

 

Agora, o Serviço Especializado para a população em situação de rua, 

desenvolvido obrigatoriamente pelo Centro POP. 

De acordo com Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009, p. 

29), o Serviço Especializado para a população em situação de rua é descrito como: 

 

Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de 
moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar 
atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de 
sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos 
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interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos 
projetos de vida. 
 

Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social (2011, p. 90): 

 

Algumas experiências bem-sucedidas de trabalhos coletivos com 
pessoas em situação de rua levam em conta sua visão singular da 
vivência nas ruas, especialmente em grandes centros urbanos. 
Assim, oficinas de fotografia, poesia, vídeo ou documentário, música, 
dança e artes podem despertar habilidades específicas e possibilitar 
a expressão desse olhar singular dos usuários sobre a cidade e a 
vivência de rua. Podem, igualmente, possibilitar a expressão da 
subjetividade e de desejos, bem como a construção de projetos do 
coletivo de usuários, contribuindo para o fortalecimento da 
participação social. Essas atividades podem, inclusive, prever ações 
de expressão e protagonismo dos usuários no território, que 
contribuem para a sensibilização da própria comunidade para a 
questão da população em situação de rua. 

 

Para alcançar seu objetivo, o Centro POP encaminhará a pessoa em 

situação de rua a outros serviços socioassistenciais e políticas públicas. A isso dá-se 

o nome de intersetorialidade ou articulação, para que, de forma integrada, o 

indivíduo alcance autonomia e se reinsira na sociedade. 

Segundo o servidor entrevistado do Centro POP de Maringá, RBS, o atual 

quadro de recursos humanos é composto de 1 coordenador, 2 assistentes sociais, 2 

psicólogos, 7 educadores de base, 1 agente social, 4 auxiliares de serviços gerais, 3 

motoristas (2 para o serviço de abordagem social e 1 para o Serviço Especializado 

para a população em situação de rua). Hoje, o local atende aproximadamente 60 

pessoas, e possui o horário de funcionamento de segunda à sexta feira, das 

08h00min às 17h00min, tendo horário de almoço das 12h00min às 13h00min. 

Quanto ao funcionamento prático do Centro POP de Maringá, explicou que: 

a) Regra geral, a população em situação de rua chega ao Centro POP de 

duas formas, espontaneamente ou pelo Serviço de Abordagem Social 

(busca ativa ou solicitações); 

b) No Centro POP, os profissionais farão um cadastro interno, e se o usuário 

se interessar, também poderá ser realizado o Cadastro Único dos 

Programas Sociais do Governo Federal; 

c) Será ofertado um espaço para higienização (banho, corte da barba, etc.); 

no entanto, são limitados a 25 banhos na parte da manhã, e 25 banhos na 
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parte da tarde, tendo assim capacidade de oferta de 50 banhos diários, de 

10 minutos cada; esse limite de banhos poderá ser extrapolado quando, por 

exemplo, o usuário for novo (primeiro contato), ou estiver há muito tempo 

sem ter contato com o Centro POP; a unidade conta com um banheiro 

masculino e um feminino; 

d) A unidade oferta um lanche; as refeições de almoço e janta não são 

ofertadas na unidade, mas sim pela Casa de Passagem (Albergue Santa 

Luiza de Marillac), instituição vizinha;  

e) Haverá encaminhamento para atendimento técnico, com psicóloga e 

assistente social, tendo como objetivo a redução dos danos vivenciados, e o 

“despertar” para a saída das ruas; a pessoa poderá ser ouvida, e serão 

colhidas as informações, como a do uso de drogas, a existência de vínculos 

familiares, etc.; 

f) Haverá encaminhamento para retirada de documentação civil;  

g) Em salas de atividades que funcionam durante todo o horário de 

funcionamento da unidade, são desenvolvidas dinâmicas em grupo para 

reflexão, para construção do processo de saída das ruas (projetos de vida), 

conscientização, debates de temas como o do uso de drogas, etc.; poderão 

reproduzir filmes e documentários, às vezes à própria escolha do usuário; 

h) Poderá ser ofertada também Requisição para Passagem de ônibus, a fim 

de que a pessoa retorne à sua casa e família; as requisições são pagas pela 

municipalidade; 

i) Como deficiências no serviço, destacam-se a ausência de local reservado 

para guarda de objetos pessoais, animais e veículos (como os utilizados por 

catadores de recicláveis, estes que por vezes dormem nas ruas, junto aos 

carrinhos, para não serem furtados); também, não existem locais 

apropriados para a população em situação de rua lavar roupas.  

 

Já na Proteção Especial de Alta Complexidade, a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais estabelece que os serviços voltados para a população 

em situação de rua serão: Acolhimento Institucional e Acolhimento em República. 

Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social (2011, p. 39): 
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No âmbito da PSE de Alta Complexidade, por sua vez, são ofertados 
serviço de acolhimento. A previsão desses serviços no SUAS parte, 
dentre outros aspectos, do reconhecimento de que nessas situações 
é necessário garantir a indivíduos e famílias que utilizam as ruas 
como espaço para moradia e/ou sobrevivência, acolhimento 
temporário e possibilidades para desenvolver condições para a 
independência, a autonomia e o auto-cuidado. 
 

O serviço de Acolhimento Institucional para a população adulta em situação 

de rua poderá ser desenvolvido nas seguintes modalidades: Casa de Passagem e 

Abrigo Institucional. 

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009, p. 31), 

o Serviço de Acolhimento Institucional é: 

 

[...] destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares 
rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A 
organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos 
costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos 
familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. 
 

No Acolhimento Institucional tem-se um atendimento personalizado, em 

pequenos grupos, respeitando as condições de privacidade; a unidade deve ter 

características residenciais que reflitam o mais próximo do ambiente familiar, com 

condições de repouso, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho 

e higiene pessoal, para desenvolver condições para a independência e auto-

cuidado. Ainda, promove o acesso à cultura, esporte e lazer, além de permitir o 

acesso à rede de qualificação e requalificação profissional. 

Em Casa de Passagem dá-se um abrigamento imediato e emergencial, isto 

é, atenderá as demandas a qualquer hora do dia ou da noite, portanto, 24 horas, 

realizando, para cada situação, um estudo diagnóstico detalhado, para os 

encaminhamentos necessários conforme as especificidades do caso.  

No caso do Abrigo Institucional, será semelhante a uma residência, com 

limite máximo de 50 pessoas por unidade. Buscar-se-á o desenvolvimento da 

autonomia da pessoa que antes estava em situação de rua, e que agora reside no 

abrigo. 

O Município de Maringá oferta, na Proteção Social de Alta Complexidade, o 

Acolhimento Institucional nas modalidades: Casa de Passagem (Albergue Santa 
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Luiza de Marillac – convênio com o governo municipal) e Abrigo Institucional (Abrigo 

Municipal Portal da Inclusão). 

O Albergue Santa Luiza de Marillac (não governamental) oferta acolhimento 

institucional na modalidade Casa de Passagem a indivíduos e famílias desde 2013. 

O Município de Maringá possui convênio com a instituição e financia 30 vagas no 

local, que, somadas com as vagas da instituição, chega-se a um total de 60 vagas, 

10 delas destinadas para mulheres e 50 para homens, não incluídas as pernoites, 

mas somente as vagas destinadas aos vinculados no serviço de acolhimento. 

De acordo com as funcionárias FCGA e NMLF do Albergue Santa Luiza de 

Marillac: 

a) A portaria realiza um atendimento inicial, com um cadastro no sistema 

interno, podendo ali mesmo ser liberado a pernoite no local; já as pessoas 

que desejam permanecer e serem inseridas no serviço passarão por triagem 

com psicólogo e assistente social, que verificarão se elas podem usufruir do 

serviço ou precisam ser encaminhadas para outras instituições, por exemplo, 

em caso de dependência química, às comunidades terapêuticas; 

b) Não sendo o caso de encaminhamento para outras instituições, será feita 

uma entrevista, onde, após explicadas as regras da casa, a pessoa poderá 

residir no local por até 3 meses (no máximo), período no qual buscará se 

inserir no mercado de trabalho, sem prejuízos de encaminhamentos para 

tratamento médico na rede pública de saúde, CAPS AD, solicitação de 

documentação civil, etc. Após os 3 meses de residência na casa, a pessoa é 

desligada, e só poderá retornar após 1 ano, salvo exceções; 

c) Como atividades, a Casa de Passagem realiza atendimento em grupos 

para exposição de temas diversos e que possam chamar a atenção do 

usuário; quanto às oficinas, existe apenas um grupo de senhoras que 

ofertam aulas de costura para os usuários, o que costuma chamar mais a 

atenção das mulheres;  

d) Haja vista servirem no Albergue as refeições de almoço e janta, estima-se 

que se alimentem no local 200 pessoas por dia, grande maioria em situação 

de rua;  

e) Não são todos os usuários do serviço que possuem interesse em concluir 

o ensino fundamental e médio, mas, existe grande procura por cursos 
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profissionalizantes; o problema é que são poucas as opções de cursos, nem 

todos são gratuitos, e alguns são a distancia (on-line), trazendo a 

necessidade de um computador com acesso à internet; no caso dos cursos 

on-line, os usuários são encaminhados à Biblioteca Municipal, mas muitos 

possuem dificuldades para fazerem uso das máquinas, pois não possuem 

conhecimentos de informática; 

f) A reinserção social não é muito grande, maioria das vezes por conta de 

recaída às drogas e pela falta de emprego; o usuário tem auxílio na 

elaboração de currículo, e é orientado de como se portar em entrevistas de 

emprego, porém as empresa possuem resistência em contratar pessoas em 

situação de rua; ao indicar o endereço de residência como sendo o do 

albergue, regra geral as empresas nem submetem o candidato ao processo 

de seleção, ou seja, são descartados de plano; o máximo que estão 

conseguindo hoje, em termos de trabalho, são diárias na construção civil; 

g) A articulação do serviço com a política de habitação é defeituosa por 

conta da exigência do munícipe residir há 2 anos em Maringá; não 

conseguindo comprovar o lapso temporal, são rejeitados na concessão de 

casas em conjuntos habitacionais, e ainda que fossem admitidos à concorrer 

uma unidade residencial, não possuem qualquer vantagem na concessão, 

pois maioria são homem solteiros, enquanto as preferências são as dos 

idosos, portadores de deficiência, casais com filhos, dentre outros; 

h) Como falhas no serviço de acolhimento institucional na Casa de 

Passagem, as entrevistadas apontam a falta de capacitação dos educadores 

e a falta de funcionários para dar vazão à demanda da unidade. Outrossim, 

relatam inconvenientes com a saúde pública de Maringá que “despejam” nas 

portas do Albergue pessoas em situação de rua que ainda necessitam de 

cuidados médico-hospitalares, às vezes, pessoas recém operadas; 

ressaltam ainda, que inexistem no local profissionais de enfermagem e 

equipe técnica preparada para dar banhos, fazer a higiene pessoal, cuidar 

da alimentação, etc., àquela pessoa que não tem condições de fazer 

sozinha;  

i) Por fim, as entrevistadas consideraram que os 3 meses de acolhimento 

na Casa de Passagem, em maioria dos casos, não têm sido suficientes para 
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a reinserção social das pessoas em situação de rua, máxime a ausência de 

vagas de trabalho na região e de qualificação profissional dos usuários. Da 

mesma forma, opinaram pela ampliação de vagas em Abrigo Institucional, 

como o Portal da Inclusão, vez que existe grande número de pessoas com 

perfil para ser atendido nessa modalidade de acolhimento. 

O Abrigo Municipal Portal da Inclusão oferta acolhimento na modalidade 

Abrigo Institucional para homens maiores de 18 anos em processo de saída das 

ruas, com capacidade para 10 pessoas. Possui como recursos humanos, 1 

Coordenadora, 1 psicóloga, 1 Assistente Social, 1 Auxiliar de serviços gerais e 7 

Educadores de base. 

Segundo o site da Secretaria de Assistência Social do Município de Maringá, 

o Abrigo Municipal Portal da Inclusão prestará: 

 

Acolhimento a adultos do sexo masculino a partir de 18 anos, em 
situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de 
residência, sem condições de autossustentação. É respeitado o 
direito de permanência e usufruto da cidade com segurança, 
igualdade de condições e acesso aos serviços públicos. O objetivo 
do programa vai além da proteção do usuário, propõe-se a inclusão 
do mesmo no mercado de trabalho e reinserção social, com vistas à 
emancipação e independência. 

 

De acordo com a servidora PAM do Abrigo Municipal Portal da Inclusão, o 

Abrigo é uma proposta de mudança de vida, uma proposta de saída das ruas, e 

parte da pessoa esse interesse de querer mudar. Em apertada síntese, o serviço 

funciona da seguinte forma em Maringá: 

a) Conforme a disponibilidade de vagas, o indivíduo passará por uma 

entrevista com assistente social para a comprovação da vulnerabilidade; o 

Abrigo possui 10 vagas, e hoje está na sua capacidade máxima;  

b) O público do Abrigo geralmente já passou por comunidades terapêuticas, 

hospital psiquiátrico, e já estão com um equilíbrio mínimo em relação a 

dependência química. Não é permitido o uso de drogas pelo usuário, mas se 

a pessoa vier a relatar que teve uma recaída, há encaminhamento para o 

CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), sem que a 

pessoa saia do abrigo municipal; outros querem frequentar as reuniões da 

comunidade terapêutica, pois se sentem à vontade. A pessoa só irá sofrer a 
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desvinculação do abrigo pela drogadição quando tiver a recaída, mas não 

quiser tomar nenhuma providencia em relação a isso;  

c) O usuário passará por 4 ciclos dentro do Abrigo, até que ocorra o seu 

desligamento. O 1º Ciclo é elaboração do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) com a participação do usuário, onde serão elencadas as 

necessidades, como as questões físicas, médicas, odontológicas, 

psicológicas, da falta de documentação, enfim, todas as demandas da 

pessoa. Com base nas necessidades constatadas, são definidos os 

objetivos e as ações a serem tomadas para atingi-los; cada usuário tem um 

atendimento individualizado, e os atendimentos com psicólogo e assistente 

social são diários, no próprio local.  

d) O 2º Ciclo é uma fase de adaptação ao Abrigo, aos demais moradores, às 

normas institucionais, etc. Os usuários são responsáveis pela limpeza das 

dependências em escala de revezamento; quanto à alimentação, serve-se 

café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia. Nessa fase, segundo as 

informações levantadas no 1º Ciclo, serão feitos os encaminhamentos para: 

realização de exames, tratamento odontológico, retirada de documentação 

civil (2ª via), etc. Também se tenta uma articulação com a rede para a 

capacitação e profissionalização, o que nem sempre está disponível no 

momento que o usuário está neste ciclo, mas que não o impedirá de fruir em 

ciclos posteriores; o objetivo é potencializar o que está sendo ofertado na 

rede sem desperdiçar o tempo que o usuário ficará no abrigo; os cursos são 

oferecidos pelo SENAI, SEBRAI, CIEE, SASC, EJA, etc. O usuário escolhe o 

curso conforme o seu desejo, por exemplo, aquele que já tinha experiência 

como pedreiro, faz o curso de azulejista, o que pintava faz curso de grafiato, 

outros fazem curso de informática, tudo para se atualizarem e ficarem mais 

competitivos para o mercado de trabalho; 

e) Os usuários do Abrigo não estão “presos” ao local, mas só saem de lá 

com objetivos. Quando saem, saem sozinhos e com autonomia. Por 

exemplo, quando vão retirar o título de eleitor, é dado todo o suporte: o 

encaminhamento, o vale transporte, telefone do abrigo, para o caso de 

precisarem de qualquer coisa ligarem à unidade, etc. Assim, evita-se que 

saiam para fazer o uso de drogas ou para serem flanelinhas, etc. 
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f) O 3º Ciclo é o da reinserção no mercado de trabalho. É uma das maiores 

dificuldades que se enfrenta no Abrigo atualmente, pois o que já era difícil 

por conta do perfil do usuário (histórico de vida, experiência, baixa 

escolaridade, a questão de morar em um abrigo, etc.) hoje é ainda mais, 

uma vez que as seleções estão ainda mais rigorosas; o usuário é auxiliado 

na elaboração de seu currículo, criação de endereço eletrônico, na busca 

das vagas de emprego e é orientado em como se portar nas entrevistas;  

g) O 4º Ciclo é o resultado final do trabalho realizado. Quer-se que a pessoa 

esteja trabalhando no mercado formal, com carteira assinada e com seus 

direitos garantidos, para que ela possa ter uma independência financeira e 

possa viver de maneira autônoma, pagar seu aluguel, suas despesas com 

mercado, etc. Essa é a fase em que o usuário é preparado para o 

desligamento, e envolve o acúmulo de renda, pois ele já está trabalhando e 

acumulando dinheiro. Há no abrigo o dever do usuário prestar conta daquilo 

que ganha, daquilo que gasta, e do que guarda, para que não ocorram 

gastos com coisas supérfluas. Não se trata de apenas uma autonomia 

financeira, mas também psicológica, pois o usuário precisa ter estabilidade 

para manter a condição conquistada, se manter no emprego, e se manter de 

maneira cidadã. Busca-se também perceber a rede de proteção do usuário, 

se possui amigos, colegas de trabalho com quem possa contar, se sabe 

acessar a rede socioassistencial em caso de recaída, etc. Também será 

auxiliado em relação ao local para a sua nova moradia. E então ocorre o 

desligamento;  

h) O tempo médio em que o usuário permanece no Abrigo é de 6 meses a 1 

ano, mas depende muito da condição que a pessoa chega, pois se ele tem 

condições boas de saúde e documentação espera-se que entre no mercado 

de trabalho mais rápido. Há casos em que a pessoa não tem nem o registro 

de nascimento, e para fazer a solicitação tem que fazer uma investigação, o 

que não costuma ser rápido. Hoje, os usuários estão ficando mais tempo no 

Abrigo, pois está mais difícil de conseguir um emprego, e, não havendo 

oportunidade de reinserção no mercado de trabalho formal, admite-se a 

possibilidade de que atue de maneira informal, fazendo diárias ou 

trabalhando por empreitadas, etc.;  
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i) Outra dificuldade é a moradia. Não existe articulação do serviço com a 

política habitacional de Maringá. Assim, se o usuário manifestar interesse 

em obter a casa própria, será auxiliado no cadastro. Contudo, irá concorrer 

com toda a população e em desvantagem, pois, geralmente não possuem 

qualquer prioridade na concessão das unidades residenciais, já que na sua 

frente estão, em ordem de preferência: o idoso, a pessoa com deficiência, a 

mulher chefe de família, o casal com filhos, o casal sem filhos, e por último o 

solteiro. Nos 10 anos em que a entrevistada atua junto ao Abrigo, foram 

atendidas 203 pessoas até o dia 13/10/17 (data da entrevista), e só se teve 

notícia de 1 caso em que o usuário conseguiu a casa própria. Essa pessoa 

já havia saído do abrigo, tinha emprego e filhos. 

  

Por fim, o Serviço de Acolhimento em República. 

Destina-se àqueles que já estão em processo de saída das ruas, ou seja, já 

estão em fase de reinserção social, máxime a restauração de vínculos e aquisição 

de autonomia. Com a ajuda de profissional da equipe técnica, cada usuário irá 

formular um plano individual, que se cumprirá durante o tempo de permanência na 

República. O tempo de acolhimento nesse serviço é limitado, mas admite-se seu 

prolongamento à vista do plano individual.  

Quanto à organização das repúblicas, as pessoas do sexo masculino e 

feminino deverão ser acolhidas em unidades diversas. Com a interação entre 

usuário e a equipe técnica, serão definidos os grupos que morarão em cada 

unidade. 

Segundo o Guia de Atuação Ministerial (2015, p. 22) do Conselho Nacional 

do Ministério Público: 

 

O serviço deve ser desenvolvido em sistema de autogestão ou 
cogestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus 
moradores. Deve contar com equipe técnica de referência para 
contribuir com a gestão coletiva da moradia (administração financeira 
e funcionamento) e para acompanhamento psicossocial dos usuários 
e encaminhamento para outros serviços, programas e benefícios da 
rede socioassistencial e das demais políticas públicas. 

 

No Município de Maringá, não é prestado o serviço de Acolhimento em 

República, pois de acordo com o Plano Municipal de Assistência Social (2014, p. 57) 
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“[...] apesar de apresentarem o perfil para este serviço e possibilidade de autonomia 

financeira mesmo que mínima, estas pessoas apresentam dificuldade de 

convivência em espaço compartilhado, sem supervisão diária de equipe técnica”, e 

por conta disso, referido plano considerou que o mais recomendado seria um abrigo 

com caráter intermediário e preparatório para o acolhimento em república. 
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7 A ARTICULAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE 

MARINGÁ 

 

A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR) instituída 

pelo Executivo Federal por meio do Decreto 7.053 de 2009 tem como objetivo o 

acesso aos serviços e programas que integrem as políticas públicas de saúde, 

educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, 

lazer, trabalho e renda, conforme o inciso I do art. 7º. 

Igualmente, são objetivos da PNPR o acesso das pessoas em situação de 

rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e aos programas de transferência 

de renda, na forma da legislação específica, a criação de meios de articulação entre 

o SUAS e o SUS para qualificar a oferta de serviços, e a disponibilização de 

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

objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho, tudo conforme o inciso 

IX, X e XIV do art. 7º do Decreto. 

Como se percebe, o Serviço Especializado para pessoas em situação de rua 

prestado pelo Centro POP é, verdadeiramente, insuficiente, se não houver a 

convergência de forças das demais políticas públicas para com o mesmo objetivo, a 

reinserção social da população em situação de rua. 

Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social (2011, p. 10):  

 

[...] As ações desenvolvidas pelo Centro POP e pelo Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua devem integrar-se 
às demais ações da política de assistência social, dos órgãos de 
defesa de direitos e das demais políticas públicas - saúde, educação, 
previdência social, trabalho e renda, moradia, cultura, esporte, lazer 
e segurança alimentar e nutricional - de modo a compor um conjunto 
de ações públicas de promoção de direitos, que possam conduzir a 
impactos mais efetivos no fortalecimento da autonomia e 
potencialidades dessa população, visando à construção de novas 
trajetórias de vida. É importante reconhecer a incompletude da 
ação institucional e a interdependência entre as políticas para se 
assegurar o atendimento integral das pessoas em situação de rua, 
para além das garantias da assistência social. Desse modo, aponta-
se a necessidade do trabalho em rede que pressupõe uma atuação 
integrada, por meio de ofertas que, articuladas, poderão conduzir 
a respostas mais efetivas, tendo em vista a complexidade das 
situações de riscos e violações de direitos vivenciadas pela 
população em situação de rua. (Grifo nosso) 
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Para maior efetividade na prestação do serviço em comento, deve haver 

parcerias, para que, no atendimento da população em situação de rua, os 

profissionais contemplem no ser humano a amplitude de suas necessidades, 

cuidando sempre para que as interações não sejam sufocantes ao usuário. 

Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social (2013, p. 14): 

 

A integralidade dos sujeitos remete a necessidade de uma 
abordagem integral dos indivíduos, frente aos contextos social, 
comunitário e familiar que influenciam sua vida, demandando, em 
alguns momentos, a atuação integrada de diferentes serviços. O 
princípio da incompletude institucional co-responsabiliza as 
instituições na compreensão de que um atendimento de qualidade e 
integral deve acontecer de modo compartilhado através de uma ação 
em rede. Esse princípio reafirma, também, a multidimensionalidade 
das situações de risco pessoal e social, rompendo com a visão de 
que uma instituição ou um serviço abarca todas as necessidades dos 
sujeitos. (Grifo nosso) 
 

Assim, analisemos as parcerias do Serviço Especializado para pessoas em 

situação de rua com as políticas de assistência social, saúde, segurança alimentar e 

nutricional, educação, segurança pública, trabalho, moradia, cultura, esporte, lazer.  

A parceria do Serviço Especializado para a população em situação de rua 

com os outros serviços socioassistenciais, de proteção básica e especial, como o 

Serviço de Acolhimento Institucional e o Serviço de Acolhimento em República, 

ambos serviços da proteção social especial de alta complexidade, repercutirão em 

uma aproximação benéfica do usuário à rede socioassistencial, e à consumação do 

objetivo da reinserção social. 

Segundo RBS, servidor entrevistado do Centro POP, há parceria com os 

demais serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania – 

SASC, notadamente com os serviços de alta complexidade, desenvolvido na Casa 

de Passagem/Albergue Santa Luiza de Marillac e no Abrigo Institucional Municipal 

Portal da Inclusão.  

Depois, a parceria com as políticas públicas de saúde, já que, a população 

em situação de rua, em virtude do ambiente em que está exposta, muitas vezes 

necessita de cuidados médicos-hospitalares. 

Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social (2011, p. 95):  
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Cabe ressaltar que às pessoas em situação de rua deve ser 
assegurado o acesso a programas e serviços de prevenção e 
promoção da saúde na UBS situada na localidade onde costumam 
estar/transitar. A articulação com as UBSs é fundamental para 
viabilizar o acesso ao SUS e a atenção a demandas diversas de 
saúde, considerando a organização deste Sistema nos territórios. 
Além da atenção básica, destaca-se, ainda, a necessária articulação 
com a rede de saúde mental, para a atenção integral aos casos nos 
quais se observe questões específicas que requeiram esta atenção 
(uso de drogas, transtorno mental etc.). 

 

A integração da PNPR com a política de saúde pública é de tamanha 

importância que em 2011 o Ministério da Saúde, pela Portaria nº 2.488/GM/MS, 

instituiu a Política Nacional de Atenção Básica, a qual introduziu as “Equipes do 

consultório na rua”, o que dispensa maiores explanações, pois, literalmente, os 

profissionais da saúde desenvolverão suas atividades na rua, ou melhor, onde se 

encontrarem a população em situação de rua, seja em pontes, em praças, em 

rodoviárias, etc. 

Conforme a Portaria nº 2.488 de 2011 do Ministério da Saúde: 

 

A responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua, como 
de qualquer outro cidadão, é de todo e qualquer profissional do 
Sistema Único de Saúde com destaque especial para a atenção 
básica. Em situações específicas, com o objetivo de ampliar o 
acesso destes usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais 
oportuna a atenção integral à saúde, pode-se lançar mão das 
equipes dos consultórios na rua que são equipes da atenção básica, 
compostas por profissionais de saúde com responsabilidade 
exclusiva de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas 
em situação de rua. As equipes deverão realizar suas atividades, de 
forma itinerante desenvolvendo ações na rua, em instalações 
específicas, na unidade móvel e também nas instalações de 
Unidades Básicas de Saúde do território onde está atuando, sempre 
articuladas e desenvolvendo ações em parceria com as demais 
equipes de atenção básica do território (UBS e NASF), e dos Centros 
de Atenção Psicossocial, da Rede de Urgência e dos serviços e 
instituições componentes do Sistema Único de Assistência Social 
entre outras instituições públicas e da sociedade civil. 

 

Segundo a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (2012, 

p.43), o Consultório na rua deve atuar com estratégia de redução de danos: 

 

Redução de danos é uma estratégia do Ministério da Saúde que tem 
como foco principal de suas ações a oferta de cuidado integral à 
saúde do usuário, reduzindo prejuízos agregados em função do uso 
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de drogas e prevenindo aqueles ainda não instalados, sem 
necessariamente interferir no uso de drogas. Vale ressaltar que, 
nesse sentido, a redução de danos é uma estratégia desenvolvida 
para pessoas que não desejam ou não conseguem diminuir/cessar o 
uso de drogas, bem como para os demais usuários com dificuldade 
para acessar serviços de saúde ou aderir ao cuidado integral à 
saúde. 

 

Segundo RBS, servidor entrevistado do Centro POP, há articulação com a 

Secretaria Municipal de Saúde, sendo atuante a Equipe do consultório na rua, e 

havendo um bom relacionamento com as unidades básicas de saúde quando do 

atendimento da população em situação de rua. Por exemplo, quando se verifica a 

demanda de tratamento ao alcoolismo ou drogadição, havendo interesse pelo 

usuário, o Centro POP o encaminhará ao CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial 

– Álcool e Drogas), serviço do SUS. 

Também, as políticas de segurança alimentar e nutricional. A Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional nº 11.346 de 2006, cria o SISAN, Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com vistas em assegurar o direito 

humano à alimentação adequada. 

Conforme art. 2º da Lei nº 11.346 de 2006: 

 

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, 
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização 
dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder 
público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para 
promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da 
população. 

 

Dessa forma, considerando que, em maioria dos casos, a população em 

situação de rua é privada de uma alimentação saudável, e se alimentam em horários 

irregulares, o direito a uma alimentação segura, balanceada, poderá ser realizado, 

por exemplo, por Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e afins, onde se 

oferece uma alimentação saudável a preços acessíveis. Não obstante, também é 

importante o desenvolvimento de atividade de educação alimentar e nutricional com 

este grupo de pessoas. 

Em Maringá, temos o Restaurante Popular de Maringá, que, segundo o site 

da Secretaria de Assistência Social e Cidadania – SASC: 
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[...] é uma parceria entre a OZZI Tecnologia em Alimentos LTDA, a 
Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome - MDS / Secretaria Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional. [...] são servidas até 1000 refeições por dia, 
com cardápio balanceado contendo arroz, feijão, um tipo de carne, 
acompanhamento, salada e sobremesa. 

 

Em ótima localização, no centro de Maringá, e ao lado do Estágio Regional 

Willie Davids, o Restaurante Popular serve refeições (almoço) balanceadas pelo 

preço de R$ 3,00 (três reais).  

Segundo RBS, servidor entrevistado do Centro POP, as refeições no 

Restaurante Popular às pessoas em situação de rua são gratuitas, quando 

intermediadas pela unidade. No entanto, como o Albergue Santa Luiza de Marillac 

serve refeições, é mais comum que a população em situação de rua ali almoce. No 

Centro POP, são ofertados somente lanches balanceados à população em situação 

de rua.  

Quanto à articulação com a política de educação, o objetivo é muito mais do 

que colocar tais indivíduos dentro de uma instituição educacional, no modelo 

clássico da escola brasileira.  

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(2013, p. 64): 

A Educação contempla não somente a transmissão de conteúdos e a 
progressão em séries, mas a sociabilidade, a troca de saberes, a 
valorização dos conhecimentos adquiridos em diferentes espaços, 
nas diferentes culturas, das formas mais variadas e sobre as mais 
diversas ciências. À educação cabe apresentar e compartilhar 
mundos, despertar a curiosidade, olhar para as coisas simples e para 
as mais complexas. 
 

Para a Política Nacional para a Inclusão da população em situação de rua 

(2008, p. 19) desenvolvida pelo Grupo de Trabalho Interministerial instituído pelo 

Decreto s/nº, de 25 de outubro de 2006, na articulação com a educação, são 

desafios e propostas a: 

 

Oferta de incentivos à assiduidade escolar para a população em 
situação de rua, tais como uniformes e materiais escolares gratuitos, 
facilitação do transporte de ida e volta da escola, fornecimento de 
alimentação, etc.; Adequação dos processos de matrícula e 
permanência nas escolas às realidades das pessoas em situação de 
rua, com a flexibilização da exigência de documentos pessoais e de 
comprovantes de residência. 
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Hoje em Maringá, apesar de não haver um atendimento educacional 

específico para a população em situação de rua, existem 17 escolas que ofertam a 

educação para jovens e adultos, por meio do EJA - Educação de Jovens e Adultos.  

Segundo o site da Secretaria Municipal da Educação – SEDUC da Prefeitura 

de Maringá, o EJA: 

 

[...] tem proporcionado ações que promovem os alunos, jovens, 
adultos e idosos maringaenses, através de atividades que 
reconhecem essa Modalidade de Ensino tão importante como outros 
segmentos da educação de Maringá. Investir em educação e 
valorizar o ser em sua essência, é pensar no indivíduo como um ser 
munido de direitos e respeito ao seu desenvolvimento intelectual e 
social. Assim, os alunos estão tendo a oportunidade de participar de 
atividades diferenciadas com aulas direcionadas e específicas na 
área da Arte, Educação e Informática, com atividades que facilitem e 
colaborem com o seu desenvolvimento e que contribua com o seu 
aprendizado. 

 

E nesse contexto da educação, não há como não tocar na discriminação que 

sofre a população em situação de rua, não só pelos colegas de sala, mas por todos 

aqueles que convivem com os mesmos em ambiente escolar. Até mesmo os 

diretores, professores e funcionários possuem certa resistência no atendimento 

destas pessoas, principalmente pelas condições de higiene pessoal. 

Segundo RBS, servidor entrevistado do Centro POP, apesar de ser ofertado 

o EJA pelas instituições, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para 

conviver em ambiente escolar com a população em situação de rua. E até mesmo a 

própria pessoa em situação de rua se exclui destes ambientes. 

A articulação com o sistema de segurança pública é de grande valia uma 

vez que a população em situação de rua vem sendo alvo constante de crescentes 

atos de violência, inclusive moral. Outro dilema é a conscientização da própria força 

policial, que não poucas vezes também violenta essa parcela da sociedade. 

No cenário do nosso país, temos horrendos casos de homicídios praticados 

contra a população em situação de rua, com uso de arma de fogo, com 

envenenamento, à pauladas, à pedradas, e, cruelmente, tem seus corpos 

incendiados, dentre outros meios “doentios”. São crimes hediondos que maioria das 

vezes não são veiculados pela mídia brasileira, e que, claramente, demonstram o 

intuito da chamada “higienização social”, pois a pessoa em situação de rua é 
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enxergada por tais pessoas como um objeto que precisa ser removido do meio 

social, e não mais como sujeito de direitos. 

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(2013, p. 74): 

 

A Segurança Pública, de acordo com o Artigo 144 da Constituição 
Federal de 1988, é um dever do Estado e um direito e 
responsabilidade de todos os cidadãos. Tem o objetivo de garantir a 
segurança de todos, com ações preventivas, coerção à criminalidade 
e proteção às vitimas. Caso alguma pessoa em situação de rua seja 
alvo de violência, furto, roubo ou ameaças, deve procurar um posto 
de atendimento da Polícia Civil ou da Polícia Militar para prestar 
denúncia e ter seu direito à segurança garantido. 
 

Em Maringá, aos 15 de abril de 2017, segundo reportagem veiculada pelo 

site “Manchete”, um jovem de 22 anos, em situação de rua, dirigia-se ao Albergue 

pela rua Fernão Dias, quando lhe foi desferida uma facada na região do tórax. A 

vítima foi levada para o Hospital Universitário, e um suspeito foi preso momentos 

depois, quando confessou ter esfaqueado uma pessoa.   

Segundo RBS, servidor entrevistado do Centro POP, há articulação 

especialmente com a Guarda Municipal de Maringá, que, aliás, disponibiliza um 01 

guarda municipal durante o dia para permanecer somente no Centro POP. Não 

obstante, ainda assim, há relatos de agressões por parte da segurança pública, 

principalmente pela Polícia Militar, mas que já diminuiu bastante após uma 

orientação dada pelo representante do Ministério Público. Entretanto, os atos de 

violência contra a população em situação de rua são recorrentes por parte da 

segurança privada. 

É relevante o incentivo a matrículas em cursos profissionalizantes, para 

facilitar a futura contratação da pessoa em situação de rua, quiçá um curso de 

empreendedorismo para terem seu próprio negócio.  

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(2013, p. 96): 

 

A articulação com as ações da política de geração de trabalho e 
renda pode contribuir, sobremaneira, para a construção concreta de 
possibilidades de saída da situação de ruas. Assim o Serviço deve 
manter articulação com os diversos recursos desta política 
disponíveis no território, como programas que ofertem 
preparação/capacitação profissional, projetos de inclusão produtiva, 
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cooperativas sociais, agências de encaminhamento para postos de 
trabalho, dentre outros. 

Para a Política Nacional para a Inclusão da população em situação de rua 

(2009, p. 16), na articulação com a política de trabalho, é desafio e proposta, a:  

 

[...] inclusão da população em situação de rua como público-alvo 
prioritário na intermediação de emprego, na qualificação profissional 
e no estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e com o 
setor público para a criação de novos postos de trabalho.  

 

Dessa forma, uma articulação com as políticas de trabalho pode contribuir 

em muito para a concretização da saída das ruas, pois o trabalho é a principal fonte 

de renda, e é justamente por conta da ausência dessa renda, que muitas pessoas se 

sujeitam a viver nas ruas. 

Segundo RBS, servidor entrevistado do Centro POP, não há interação com a 

política do trabalho. Nesse intuito, são tomadas medidas no próprio Centro POP 

como a solicitação de Carteira de Trabalho e auxílio na elaboração de currículos. 

Não são ofertados cursos profissionalizantes, e inexistem incentivos ao setor privado 

na contratação da população em situação de rua.  

A articulação é ainda mais desafiadora. É que, nem mesmo a população 

pobre tem acesso à moradia convencional, quanto menos a população em situação 

de rua. Aliás, esse é um fator que identifica a população em situação de rua, a 

ausência de uma moradia.  

Neste aspecto, a Política Nacional para a Inclusão da população em 

situação de rua (2008, p. 17), na articulação com a política de moradia, propõe o: 

 

Desenvolvimento e implementação de uma política de Locação 
Social, articulada a outros ministérios e a governos municipais e 
estaduais, contemplando a possibilidade de estabelecimento de 
bolsas aluguel e/ou alternativas de moradia compartilhadas, com 
período máximo de recebimento do benefício; Desenvolvimento de 
projetos de reforma de imóveis públicos para uso habitacional e 
enquadramento da população em situação de rua nos programas de 
habitação de interesse social existentes, com ênfase nas áreas 
centrais urbanas. 

 

Em Maringá, a Lei nº 9.579 instituiu o Aluguel Social, benefício de 1 salário 

mínimo vigente, de caráter eventual, suplementar e provisório, que custeará, total ou 
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parcialmente, o aluguel de uma residência, por até 6 meses, permitida prorrogação 

por igual prazo.  

O art. 5º, da Lei nº 9.579 dispõe: 

  

Art. 5.º Poderão ser contemplados com o Aluguel Social os 
indivíduos e as famílias privados de sua moradia, assegurando-lhes 
o poder público municipal a sobrevivência e a reconstrução de sua 
autonomia, nas seguintes hipóteses:  
I – por motivo de riscos naturais ou ocupação de áreas de 
preservação ambiental, a que sejam inseridas em projetos de 
reassentamentos;  
II – nos casos decorrentes de desocupação de moradias submetidas 
a riscos insanáveis, iminente ou de desabamento;  
III – de destruição, parcial ou total do imóvel, inviabilização do uso ou 
do acesso ao imóvel residencial do beneficiário, em virtude de 
acidentes causados por ações, atividades ou obras executadas pelo 
poder público ou por concessionárias de serviços públicos;  
IV – nos casos de reconstrução de imóvel em situação de risco 
estrutural ou geológico, quando esta medida for declarada 
necessária pelos órgãos competentes;  
V – de necessidade de reassentamento de famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 
 

Segundo a Diretoria de Comunicação do Município de Maringá, em 

publicação no site da Prefeitura Municipal, são locados: 

 

[...] 37 imóveis para o Aluguel Social - programa executado pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que 
disponibiliza moradias como benefício eventual de caráter 
suplementar e provisório para indivíduos e famílias em situação de 
vulnerabilidade temporária e calamidades públicas. Das 37 unidades, 
32 foram locadas na gestão passada ao custo de R$ 287,2 mil 
anuais. As outras cinco foram locadas em 2017 no valor de R$ 40,2 
mil por ano. 

 

Em que pese exista o benefício do Aluguel Social no Município de Maringá, 

como se obtém da leitura dos incisos do art. 5º retrotranscrito, a população em 

situação de rua não está contemplada, não fazendo jus à benesse. E mais, segundo 

RBS, servidor entrevistado do Centro POP, não há nenhuma política intersetorial 

com a Secretaria de Habitação de Interesse Social - SEHABIS, e, se a população 

em situação de rua tiver interesse em acessar tal política, deverá concorrer com 

todos os demais munícipes.  

Na articulação com os órgãos de defesa de direitos, destacam-se a 

Defensoria Pública e o Ministério Público, exercendo papel fundamental na luta pela 
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efetivação dos direitos da população em situação de rua. O custos legis será objeto 

de estudo no próximo capítulo. 

Segundo RBS, servidor entrevistado do Centro POP, há pouca parceria com 

a Defensoria Pública, até mesmo porque, estruturalmente, ela já se apresenta 

impotente a atender todas as demandas. Já o Ministério Público, é órgão atuante na 

defesa dos direitos da população em situação de rua em Maringá. 

A princípio, poderíamos pensar que existem muitas políticas de cultura, 

esporte e lazer gratuitos à população em situação de rua, mas estas pessoas 

geralmente são bem-vindas à espaços públicos? A resposta é não. Há sim um 

severo preconceito que os afasta até mesmo de lugares e eventos gratuitos. 

 Segundo RBS, servidor entrevistado do Centro POP, não há qualquer 

articulação específica para a população em situação de rua com políticas de cultura, 

esporte e lazer, prestadas pelas suas secretarias, a Secretaria Municipal de Cultura - 

SEMUC e a Secretaria de  Esportes e Lazer - SESP.  

Em conclusão, o entrevistado RBS considera a falta de intersetorialidade 

uma lacuna no serviço, pois as necessidades do usuário não se restringem às 

questões sociais, e, a falta de uma melhor infra-estrutura da unidade torna o lugar 

pequeno para atender o grande número de procura no Centro POP, porta de entrada 

aos serviços socioassistenciais.  
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8 O MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA 

 

Segundo o art. 31 da Lei Orgânica da Assistência Social, é incumbência do 

Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos direitos ali estabelecidos.  

A atuação do Ministério Público na defesa e promoção dos direitos da 

população em situação de rua é de grande relevância, já que, conforme art. 127 da 

Constituição Federal, incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Ainda, de acordo com o art. 129 da Constituição Federal, são funções 

institucionais do Ministério Público: 

 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;  
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; 

 

Neste ponto, reitera-se que segundo o art. 1º da Constituição Federal, a 

República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa 

humana (inciso III), e, pelo art. 3º, é objetivo fundamental da mesma a erradicação 

da pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e 

regionais (inciso III).  

Desse modo, sendo no Brasil incontroverso que os direitos 

constitucionalmente previstos estão sendo negligenciados à população em situação 

de rua, a atuação do Ministério Público é mais que necessária, é obrigatória, para 

tomar as medidas cabíveis de acordo com as contingências. 

Então, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), desenvolveu um 

Guia de Atuação Ministerial a fim de auxiliar os membros do MP na viabilização do 

conjunto de direitos das pessoas em situação de rua.  

Segundo o Guia de Atuação Ministerial do Conselho Nacional do Ministério 

Público (2015, p. 25):   

 

A defesa da democracia, a garantia da prevalência do Estado 
Democrático de Direito, e a efetivação da justiça social não se 
restringem ao locus do Poder Judiciário. Esses valores podem – e 
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devem – ser tratados e efetivados em qualquer momento e fazer 
parte de todas as formas de atuação do MP, inclusive, e 
preponderantemente, fora – ou antes – de movimentar o Poder 
Judiciário. A máquina judiciária não deve ser tratada como lugar 
exclusivo para efetivação dos direitos fundamentais. É sabido que o 
MP, com a CF de 1988, possui legitimidade – jurídica e social – para 
fomentar e implementar esses direitos diretamente com a sociedade, 
sem a necessidade de intermediação do Poder Judiciário. 

 

No Guia, encontramos também instrumentos de utilização do Parquet, isto é, 

peças processuais e extraprocessuais para facilitar na atuação, além de um material 

de apoio, legislação e jurisprudência. 

Ainda, o Guia de Atuação Ministerial do Conselho Nacional do Ministério 

Público (2015, p. 37) considera que: 

 

[...] o direito à assistência social de titularidade das pessoas em 
situação de rua é direito transindividual de natureza difusa 
caracterizada por titulares indetermináveis em razão da 
impossibilidade de estabelecer ex ante as pessoas utilizadoras dos 
serviços assistenciais; de objeto indivisível, uma vez ser impossível 
determinar a porção de direito de cada um das pessoas atingíveis, e 
unidas por situação de fato consubstanciada pela condição de utilizar 
os logradouros públicos como moradia habitual; 

 

Dentre os instrumentos, têm-se os seguintes modelos: Modelo de 

Recomendação, Modelo de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), Ação Civil 

Pública (ACP), Modelo de lei, decreto e regimento interno, Roteiros de fiscalização 

dos equipamentos socioassistenciais. 

O Modelo de Recomendação terá como destinatário o Gestor Municipal ou 

Estadual do SUAS, conforme o caso, que alertará acerca das normas de direito em 

vigor, e que a sua inobservância ou desrespeito implicará na responsabilização 

correspondente.  

A Recomendação é um caminho utilizado pelo Ministério Público para que 

não haja a necessidade da provocação do Poder Judiciário para solucionar os 

conflitos. Por exemplo, cite-se a Recomendação de efetivação de instalação de um 

dos já citados serviços socioassistenciais.  

O Modelo de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um compromisso 

realizado pelo Ministério Público com o Município, este representado pelo seu 

prefeito e acompanhado pelo Secretário Municipal de Assistência Social e do 
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Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, para a implementação ou 

regularização de algum serviço socioassistencial. 

Já o modelo da Ação Civil Pública (ACP), tendo como Requerente o 

Ministério Público e Como Requerido o Município, buscará a condenação em 

obrigação de fazer consistente na implementação ou reordenamento de serviços 

socioassistenciais. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, a Seguridade social se assenta no tripé da Assistência Social, 

Saúde e Previdência Social contemplando um estado de bem-estar ao cidadão. Em 

tese, uma vez efetivados estes direitos, todos estaríamos amparados de alguma 

forma, ainda que minimamente. Exemplificando, o Estado garantirá a vida efetivando 

a saúde; garantirá uma ajuda financeira àquele que não consegue se manter por 

conta própria, pela assistência social; e garantirá estabilidade àquele que teve 

redução da capacidade laboral, pela previdência social. 

Quanto à tese da reserva do possível, constatou-se sua inoponibilidade 

frente aos direitos supremos discutidos em demandas judiciais, tendo em vista que o 

Estado tem a obrigação, e não faculdade, de garantir o mínimo existencial com 

vistas à dignidade da pessoa humana. 

Pode-se constatar que o Município de Maringá presta à população adulta em 

situação de rua os serviços socioassistenciais da proteção social especial de média 

e alta complexidade. De média complexidade, pelo Centro POP, os serviços de 

Abordagem Social e o Serviço especializado para a população em situação de rua; 

de alta complexidade, o serviço de Acolhimento institucional, nas modalidades Casa 

de Passagem (Albergue Santa Luiza de Marillac, com convênio com o poder público) 

e Abrigo Institucional (Abrigo Municipal Portal da Inclusão).  

Com relação à unidade Centro POP de Maringá, vê-se que, não comporta o 

fluxo de pessoas em situação de rua, estando hoje atendendo mais usuários do que 

o número de sua capacidade permite. Da mesma forma, verifica-se a falta de 

infraestrutura da unidade, já que inexiste local para os usuários lavarem suas 

roupas, guardarem seus pertences, inclusive os carrinhos de coleta de materiais 

recicláveis e animais de estimação.  

Por conseguinte, a articulação do Serviço especializado para a população 

em situação de rua com as demais políticas públicas de Maringá é deficitária. O fato 

de inexistirem políticas públicas voltadas diretamente para a população em situação 

de rua retarda ou impede o processo de saída das ruas. 

A ausência de articulação com a política de trabalho para geração de renda 

tem sido a grande vilã da reinserção social. Muito embora o indivíduo em situação 

de rua possa vir a ser inserido nos serviços de acolhimento o fato de não existir 
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qualquer forma de facilitação à empregabilidade em Maringá impede com que 

acumule renda e tenha uma autonomia financeira. Nesse aspecto, a municipalidade 

precisa criar mecanismos de contratação e inclusão destas pessoas no setor 

privado, seja por incentivos fiscais, por imposição legal do sistema de cotas de 

cargos às grandes empresas ou simplesmente em atendimento da função social 

(geração de empregos), etc.  

Igualmente, a parca articulação com a política de educação, bem como a 

ausência de cursos profissionalizantes direcionados à população em situação de 

rua, impede que o indivíduo se torne competitivo para o mercado de trabalho. É 

forçoso falar em educação sendo ofertada a esta minoria, pois, considerando que o 

EJA, os cursos do SENAI, SEBRAI, dentre outros, são voltados para a sociedade 

em geral, por conta do preconceito sofrido, e a auto-exclusão, a maioria da 

população em situação de rua opta por não frequentar. Patente assim, que exista na 

cidade a prestação do EJA e de cursos profissionalizantes sendo direcionados tão 

somente à população em situação de rua.   

Ressalva-se que, aqueles indivíduos que estão inseridos no Abrigo Portal da 

Inclusão possuem condições e fazem uso do EJA e dos cursos profissionalizantes 

existentes no Município, eis que, inseridos naquele serviço, gradativamente 

adquirem um suporte suficiente e autonomia para interagirem com a sociedade sem 

se sentirem excluídos, afinal, deixam de estar literalmente nas ruas, e passam a ter 

uma moradia fixa (mas provisória), se vestir melhor, se alimentar regularmente, a 

trabalhar e a interagir, por um período de tempo razoável à sua reinserção. 

Não menos importantes, as políticas de habitação estão ausentes para a 

população em situação de rua de Maringá. Como reinseri-los se não propiciar uma 

moradia digna?  Se a pessoa que não sofre os preconceitos de morar nas ruas, 

abrigo ou casa de passagem, já encontra dificuldades para adquirir casa própria ou 

até mesmo pagar o valor de uma locação, muito mais empecilhos encontram a 

população em situação de rua de Maringá, vez que, como exposto, nem emprego 

está conseguindo.  

Não defende-se a entrega de casas próprias indistintamente e sem critérios 

às pessoas em situação de rua, mas sim que elas possam concorrer com prioridade, 

desde que, restar comprovado pela equipe técnica, que a pessoa já possui 

autonomia financeira e psicológica para zelar de uma casa, arcar com os gastos 
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com alimentação, bem como apresentar equilíbrio e sobriedade em relação às 

drogas, etc. Para tanto, uma das formas de facilitar o acesso à moradia, é dar 

prioridade à esse grupo na aquisição de unidades residenciais conjuntos 

habitacionais em Maringá. 

Quanto à segurança pública, é necessário que se trabalhe a conscientização 

dos agentes da Polícia Militar, bem como da Guarda Municipal de Maringá, para que 

as já reduzidas agressões e atos de violência em face da população em situação de 

rua cessem definitivamente.  

Não se vê também uma articulação com as políticas de cultura, esporte e 

lazer as quais possibilitariam que a reinserção social pelo convívio comunitário fosse 

palpável. Necessariamente deve haver o desenvolvimento de atividades culturais 

(oficina de dança, teatro, filmes, etc.) esportivas e de lazer, direcionados à 

população em situação de rua. Destaca-se que o esporte é um grande aliado na 

prevenção da delinquência e drogadição. 

Não diferente, é necessária a conscientização de toda a sociedade 

maringaense, a fim de que olhe a população em situação de rua como seres 

humanos que precisam de uma atenção e tratamento diferenciado para superar 

traumas, situações violadoras de direitos, exclusão e a vulnerabilidade, e não como 

objetos ou animais que precisam ser expurgados do meio social. Nesse sentido, é 

preciso a inclusão desse tema em debates nas instituições de ensino, públicas ou 

privadas, de ensino fundamental, médio, superior ou técnico, nas redes sociais, nas 

instituições religiosas, nos meios de comunicação, etc. 

Em que pese estejam sendo prestados os serviços socioassistenciais da 

proteção especial à população em situação de rua, com base nesta pesquisa, pode-

se concluir que o Município de Maringá está passando ao largo do seu dever legal 

da assistência social, notadamente pela defeituosa articulação dos serviços 

socioassistenciais com as demais políticas públicas, razão pela qual a reinserção 

social pela construção de novos projetos de vida não tem tanto êxito.  

Por conta de toda a falta de articulação aqui exposta, vê-se que o Município 

não está assegurando os direitos básicos desta parcela vulnerável, o que, via de 

consequência, está ferindo o direito da dignidade da pessoa humana.  

O Município que se mantém inerte quando sua unidade do Centro POP não 

comporta o grupo populacional de rua existente na cidade viola tanto o direito à 



61 
 

   
 

assistência social dessas pessoas, quanto a integridade dos funcionários que 

trabalham na unidade já que se sacrificam para atender tal demanda. 

Concluindo, prestando de forma incompleta o Serviço especializado para a 

população em situação de rua no Centro POP, já que falta articulação com as 

principais políticas públicas (educação, moradia e emprego), o Município de Maringá 

parece ofertar somente um espaço para que este grupo se concentre, mas não lhe 

proporciona de maneira eficaz a construção de novos projetos de vida e a reinserção 

social.  

Diante disso, pode-se perceber que há sim a prática de higienização social 

no Município de Maringá, ainda que de forma velada, já que a população em 

situação de rua é “ensinada” a permanecer durante o dia em um local determinado 

(Centro POP), onde é oferecido lanche, banho, atividades, e ao anoitecer, ser 

recepcionada na vizinha Casa de Passagem (Albergue Marillac), porém, não há 

verazes estímulos para que essa pessoa entre no mercado de trabalho, faça um 

curso profissionalizante, adquira sua casa própria, interaja com a sociedade pela 

cultura, esporte e lazer, alcance autonomia e se reinsira na sociedade. Dolo ou 

negligência? 

Contudo, apesar das críticas necessárias mencionadas, em Maringá, 

verifica-se, de fato, a possibilidade de uma pessoa em situação de rua encontrar 

guarida suficiente para reerguer-se, adquirir autonomia e formular um novo projeto 

de vida, é sendo contemplado com uma vaga no Abrigo Municipal Portal da 

Inclusão.  

Constatou-se, outrossim, que o serviço de acolhimento prestado no Abrigo 

Municipal Portal da Inclusão é de grande relevância e suficientemente potente para 

se alcançar a tão esperada reinserção social. Acontece que, neste abrigo são 

ofertadas tão somente 10 vagas, que nem de longe fazem frente à demanda 

populacional de rua do município, razão pela qual, considera-se urgente a criação de 

novos Abrigos Institucionais, inclusive, unidades para as mulheres. 

Maringá não precisa de higienização social, pois a população em situação 

de rua não é lixo. O que se precisa é a humanização da sociedade, 

comprometimento pelo poder público com a implementação e articulação de 

políticas públicas eficazes, e, sobretudo, amor ao próximo. 
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