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Ofício nº 006/2017/NUCIDH  

   Curitiba, 18 de janeiro de 2016.  

À Presidência da Fundação de Ação Social 

Ilustríssima Senhora Larissa Marsolik Tissot,  

 

Assunto: Pedido Administrativo de Reabertura do Guarda-Volumes para a 

População em Situação de Rua localizado na Praça Osório 

 

  A DEFENSORIA PÚBLICA é definida no artigo 134 da Constituição 

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

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

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

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, 

de forma integral e gratuita, aos necessitados. 

 

  A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ foi criada pela Lei 

Complementar nº 136/2011, e tem por objetivos a afirmação do Estado 

Democrático de Direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, a garantia 

dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como a 

primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais.  

 

  Dentre as atribuições do núcleo especializado de Cidadania e Direitos 

Humanos da DPPR encontra-se o atendimento à população em situação de rua. Tal 

grupo representa uma parcela da população em extrema situação de 

vulnerabilidade, conforme o disposto no Decreto Federal n.º 7.053/2009, que 

institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. 
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                  Considerando que é missão institucional da Defensoria Pública a 

promoção dos direitos humanos e que o atendimento à pessoa em situação de rua 

é prioritário, passe-se a expor o que segue: 

 

                  Na data de 09 de janeiro de 2017 o guarda pertences disponibilizado 

para a população em situação de rua, localizado na Praça Osório, foi fechado por 

determinação da Prefeitura. O espaço, que era utilizado para o armazenamento de 

pertences pessoais durante o período do dia, é um importante recurso para as 

pessoas que não estão alocadas nos equipamentos de acolhimento, não participam 

de outros programas oferecidos pela FAS, ou para aquelas que têm acesso aos 

serviços somente para o pouso noturno. 

 

                  Embora não existam dados oficiais acerca do real número de pessoas 

em situação de rua na cidade de Curitiba, sabe-se que o número de vagas em 

acolhimento é inferior à demanda existente. De se observar que não são todos os 

serviços de acolhimento disponíveis que autorizam o usuário a deixar os objetos 

pessoais no local, tampouco existe uma política pública de habitação especial para 

este segmento da sociedade capaz de lhe oferecer moradia adequada e 

permanente, a fim de que esta população possa dispensar serviços da mesma 

natureza do guarda pertences.  

 

  Na ausência de guarda pertences localizado em regiões de grande 

concentração de população em situação de rua, estas pessoas mantém os seus 

pertences em bueiros e bocas de lobo, embaixo de estações tubo, calçadas, dentre 

outros locais públicos. Neste contexto, longe de representar uma solução para o 

complexo problema que gira em torno da existência de pessoas morando nas ruas, 

este serviço se revela importante, uma vez que esta população demanda por um 
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local para manter em segurança os seus parcos objetos essenciais para a 

sobrevivência nas ruas, inclusive os seus documentos pessoais, assim como para 

possam buscar alternativas de trabalho sem terem de levar consigo tudo que 

possuem.  

 

                  Segundo informações extraídas do sítio eletrônico da FAS1, a alternativa 

fornecida pela Prefeitura consiste no uso do guarda pertences localizados na Rua 

Dr. Faivre, 1212, local há 2,5 km da praça Osório. No entanto, tal equipamento está 

localizado em outra região do centro da cidade, que não corresponde ao local onde 

há concentração da população em situação de rua, potencial usuária do serviço. 

 

                  Dessa forma, requer-se a reabertura do guarda pertences localizado na 

praça Osório, ou o fornecimento de serviço da mesma natureza nas proximidades 

do local da praça, na região central, onde há concentração de população em 

situação de rua. 

 

                  Renovo protestos de estima, consideração e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Camille Vieira da Costa 

Coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos 

                                                           
1 http://www.fas.curitiba.pr.gov.br/noticia.aspx?idf=1799, acessado em 18.01.2017 
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