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Seção Judiciária da Bahia e DPU-BA
avaliam facilitação do acesso à Justiça 
para população em situação de rua

A defensora pública-chefe da Defenso-
ria Pública da União na Bahia Charlene 
Silva Borges (à direita) e a também defen-
sora da DPU Rosíris Costa (à esquerda), 
integrantes do Grupo de Trabalho de Aten-
dimento a Pessoas em Situação de Rua da 
DPU Bahia (GT Rua), estiveram reunidas 
com a diretora do Foro da Seção Judiciária 
da  Bahia, juíza federal Cláudia Tourinho 
Scarpa, para tratar da sensibilização da 
instituição na facilitação do acesso à Jus-
tiça para a população que se encontra em 
situação de rua.

As defensoras expuseram à direto-
ra do Foro as disposições do Decreto da 
Presidência da República n. 7.053, de 
23/12/2009, que institui a Política Nacio-
nal para a População em Situação de Rua 
e seu Comitê Intersetorial de Acompanha-
mento e Monitoramento. 

Segundo as defensoras, o decreto repre-
sentou um marco na luta contra a invisibi-
lidade social desse segmento populacional 
buscando facilitar e garantir acesso aos 
mais variados serviços públicos, concreti-
zando o postulado da dignidade humana.

Charlene Silva Borges e Rosíris Costa 
informaram que o GT Rua da DPU Salva-
dor é composto por dez defensores públi-
cos federais especializados no atendimen-
to de demandas de pessoas em situação 
de rua. Informaram este ano foi publicada 
a Portaria GABDPGF DPGU n. 666, de 
31/5/2015, que dispõe sobre as diretrizes 
de atendimento a esta população em todas 
as unidades da DPU, consagrando o aten-
dimento prioritário.

Em que pese o empenho da Defensoria 
Pública, esses assistidos geralmente têm 
dificuldades com apresentação de docu-
mentação, por vezes não possuem RG e 
outros documentos capazes de amparar as 
pretensões e, muito menos, de comprovan-
te de residência, o que, por vezes, inviabili-
za o imediato ingresso em juízo.

Considera-se população em situação de 
rua o grupo populacional heterogêneo que 
possui em comum a pobreza extrema, vín-
culos familiares interrompidos ou fragiliza-
dos e inexistência de moradia convencional 
regular, e que utiliza os logradouros públi-
cos e as áreas degradadas como espaço de 
moradia e de sustento, de forma temporá-
ria ou permanente, bem como as unidades 
de acolhimento para pernoite temporário 
ou como moradia provisória.

São princípios da  Política Nacional 
para a População em Situação de Rua, 
além da  igualdade e da equidade, o res-
peito à dignidade da pessoa humana, o 
direito à convivência familiar e comuni-
tária, a valorização e respeito à vida e à 
cidadania, o atendimento humanizado e 
universalizado e o respeito às condições 
sociais e diferenças de origem, raça, ida-
de, nacionalidade, gênero, orientação se-
xual e religiosa, com atenção especial às 
pessoas com deficiência.

A fim de concretizar dispositivos consti-
tucionais, a DPU da Bahia busca a sensibi-
lidade do Poder Judiciário na avaliação das 
demandas desse público hipervulnerável, 
de modo que determinadas questões buro-
cráticas não sejam entrave para propiciar o 
acesso à justiça.

Na oportunidade, a diretora do Foro agra-
deceu pela visita e demonstrou total interes-
se em realizar a parceria, ao tempo em que 
convidou a DPU-BA a realizar uma palestra 
sobre Direito Previdenciário e o atendimento 
à população em situação de rua no próximo 
mês de setembro por ocasião das atividades 
comemorativas do Jubileu de Ouro da Seção 
Judiciária da Bahia.

Cármen Lúcia: “Ética não é escolha. 
É a única forma de viver sem o caos”

A Presidente do STF e do CNJ, minis-
tra Cármen Lúcia, disse nesta terça-feira, 
15/8, que há, na sociedade brasileira,  um 
“estresse social” à espera de resultados 
imediatos.

“A população clama por Justiça e contra 
a impunidade. A ética não é uma escolha, 
mas a única forma de se viver sem o caos”, 
afirmou ao falar sobre o papel da Justiça e 
do Judiciário no atual contexto do país.

Para a ministra, os valores podem mu-
dar ao longo do tempo, mas a busca por 
Justiça é permanente e as instituições 
precisam dar uma resposta à sociedade. 
“Corrupção é um ato de traição contra o 
cidadão. Corrói as instituições, deteriora 
a política e descontrola a economia: um 
fator de destruição institucional ”.

Cármen Lúcia disse que é necessário 
combater os privilégios e transformar o 
Brasil em uma República verdadeira. Ela 
propôs a união de todos os brasileiros em 
uma ação de cidadania contra a corrupção 
e pela Justiça.  

Na sua avaliação, é preciso que o cida-
dão tome para si a consciência de que é 
possível a construção de um novo modelo 
de país, afastando a concepção de que “ se 
deve ter vantagem em tudo”. Ela reforçou 
que corrupção é crime e como tal deve ser 
investigado, processado e punido. 

A ministra afirmou que “É preciso mu-
dar a forma de fazer política”. Citando a fi-
lósofa alemã Hanna Arendt, para quem “ou 
há política ou há guerra entre as pessoas”, 
Cármen Lúcia disse que não acredita que 
se possa viver fora da política. "A política é 
a forma de a gente viver com nossos con-
sensos e não nossos dissensos".

Disse ainda que o Brasil tem boas leis 
como a Lei da Improbidade Administrativa 
e a Lei Maria da Penha, que são copiadas 
em outros países, mas que aqui encon-
tram dificuldades para serem cumpridas. 
E fez uma declaração de amor ao Brasil 
e de crença em seus cidadãos: “Eu quero 
mudar o Brasil, não quero me mudar do 
Brasil”.          

Fonte: CNJ
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