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RECOMENDAÇÃO Nº 05/2020, DE 10 DE JUNHO DE 2020. 

   

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – 

legitimada pelos Artigos 5º, Inciso LXXIV e 134 da Constituição Federal, no 

exercício das funções institucionais previstas nos Artigos 4º, Incisos VII, VIII, X e 

XI e 106-A, ambos da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e nos 

Artigos 4º, Incisos VII, VIII, X e XII e 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 575, de 2 de agosto de 2012 e com fulcro na Resolução CSDPESC nº 86, de 

6 de abril de 2018, por intermédio do Grupo de Apoio às Pessoas em 

Vulnerabilidade, e: 

a) Considerando que são objetivos da Defensoria Pública a primazia da 

dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, bem como 

a prevalência e efetividade dos direitos humanos (art. 3º-A, I e III, da Lei 

Complementar nº 80/94); 

b) Considerando que é função institucional da Defensoria Pública 

promover os direitos humanos e defender, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, os direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 134 da 

Constituição Federal); 

c) Considerando que é função institucional da Defensoria Pública 

promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à 

composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, 

conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de 

conflitos; (artigo 4º, II, LC 80/1994 e artigo 4º, II, LCE 575/2012); 

d) Considerando que a assistência social, direito do cidadão e dever do 

Estado, será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social (art. 203 da Constituição da República), e 

destina-se ao provimento dos mínimos sociais (art. 1º da Lei nº 8.742/93 – Lei 

Orgânica de Assistência Social/LOAS); 

e) Considerando que a assistência social tem suas ações estruturadas 

por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade 

visando garantir o atendimento às necessidades básicas do cidadão; 

f) Considerando ser o Centro de Referência Especializada da 

Assistência Social (CREAS) 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 social, por violação 

de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da 

proteção social especial (art. 6º-C, §2º, da Lei nº 8.742/93); 
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g) Considerando ser o Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) 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 (art. 6º-C, §1º, da Lei nº 8.742/93); 

h) Considerando a Portaria nº 57, de 1º de abril de 2020, da Secretaria 

Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, a qual aprovou as 

recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o 

objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais 

da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a 

saúde dos usuários e profissionais do SUAS; 

i) Considerando a declaração pública de situação de pandemia em 

relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 

de março de 2020, a Declaração do Ministério de Saúde da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional, a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do novo coronavírus e o Decreto Estadual nº 515 de 17 de 

março de 2020 que declarou situação de emergência em todo o território 

estadual para fins de prevenção e combate do COVID-19; 

j) Considerando que o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que 

regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, prevê a Assistência 

Social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade na relação dos 

serviços públicos e atividades essenciais, sendo "aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 

aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência a saúde ou 

a segurança da população"; 

l) Considerando a necessidade de garantir o acesso da população 

hipossuficiente aos benefícios assistenciais, especialmente durante o período de 

pandemia do COVID-19; 

m) Considerando que, diante do cenário emergencial trazido pela 

Pandemia de COVID-19, incumbe aos poderes públicos a implementação de 

formas solidárias de cuidado para com os setores populacionais mais 

vulneráveis e o reconhecimento de situações de emergência humanitária de 

caráter excepcional; 

n) Considerando que o Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico) é o instrumento utilizado para identificação e caracterização 

socioeconômica das famílias para inserção nos programas sociais do governo 

federal, dentre os quais, destaca-se o Bolsa-Família; 
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o) Considerando que o benefício de prestação continuada é a garantia 

de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos 

ou mais que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção nem 

de tê-la provida por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/1993); 

p) Considerando que o CadÚnico atualizado é documento essencial 

para o regular processamento do benefício de prestação continuada, não tendo 

havido dispensa pelo Governo Federal no período de pandemia; 

q) Considerando as medidas recentemente aprovadas pelo Congresso 

Nacional no sentido de considerar o CadÚnico como importante instrumento 

para concessão de benefício emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), principalmente para trabalhadores informais (PL nº 1066, de 2020); 

r) Considerando a expressa autorização prevista no PL nº 1066, de 

2020 ao INSS para que valor do auxílio emergencial seja antecipado pelo 

período de três meses aos requerentes de BPC; 

s) Considerando que o requerente do auxílio emergencial, quando não 

possuidor CadÚnico, deverá preencher requerimento em plataforma digital a ser 

disponibilizada pelo Governo Federal; 

t) Considerando que o acesso à internet, ou mesmo computadores e 

scanners para juntada de documentos, não é uma realidade ao público dos 

CRAS e CREAS, sendo a ausência de atendimento presencial, um óbice ao 

acesso às políticas públicas adotadas nesse período de pandemia; 

u) Considerando que a Administração Pública, em atenção ao princípio 

da eficiência, deve empreender esforços no sentido de garantir a concretização 

dos direitos a que suas finalidades constitucionais são destinadas. 

v) Considerando, portanto, a urgência e relevância do tema a exigir por 

parte do Estado atuação imediata, efetiva e coordenada com os demais entes 

do Estado de Santa Catarina, mediante diálogo com os Municípios e respectivas 

redes de Atenção Primária à Saúde; 

x) Considerando as notícias veiculadas pela imprensa de que a busca 

pelos serviços junto ao CRAS teriam aumentado significativamente durante a 

pandemia1;  

z) Considerando que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 

tem recebido reclamações acerca da impossibilidade de contato com os CRAS 

e CREAS; 

 

                                                           
1 Disponível em: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/v/atendimentos-
do-cras-em-criciuma-quadruplicaram-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/8579517/ 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/v/atendimentos-do-cras-em-criciuma-quadruplicaram-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/8579517/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/v/atendimentos-do-cras-em-criciuma-quadruplicaram-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/8579517/
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RESOLVE RECOMENDAR AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, por meio de suas respectivas Secretarias Municipais de 

Assistência Social que, em consonância com a legislação a respeito do tema, 

notadamente aquela descrita no cerne desta Recomendação, adote as seguintes 

providências: 

1. Seja assegurado o atendimento ao usuário para recebimento de 

pedidos referentes a benefícios assistenciais de forma efetiva e em prazo 

razoável, garantindo que todo o seu processamento seja realizado de forma 

virtual, inclusive envio de documentação, quando possível;  

2. Seja assegurado o atendimento presencial aos usuários que não 

disponham de acesso aos serviços telefônicos ou de e-mail, de forma a permitir 

o pronto agendamento de sua solicitação e de facilitar a entrega da 

documentação;  

3. Seja prestada ampla informação aos usuários acerca dos canais de 

contato de telefone, e-mail e/ou WhatsApp, se houver, dos CRAS nas suas 

sedes físicas e nos endereços eletrônicos disponibilizados por estes (site e 

outras redes sociais, como facebook e/ou instagram, se houver), pelos 

Municípios e pelas Secretarias Municipais de Assistência Social;  

4. Seja prestada ampla informação aos usuários acerca dos benefícios 

assistenciais disponíveis e suas condições, bem como da documentação 

necessária para cadastramento junto aos canais de contato (site, facebook, 

instagram, disponibilização de cartazes nas sedes físicas) dos CRAS, da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e dos Municípios;  

5. Diante da paralisação e/ou redução das atividades presenciais nas 

unidades e do aumento da vulnerabilidade social da população que acarretou 

em maior volume de demanda do serviço, seja intensificado  o uso de meios 

eletrônicos e telefônicos de atendimento ao usuário, com reorganização das 

atividades internas, para garantir a redução do prazo para atendimento e 

cadastramento dos benefícios assistenciais;  

6. Seja assegurada a realização de atendimentos para os serviços 

relacionados ao CadÚnico e o Benefício de Prestação Continuada pelos 

CRAS/CREAS, adotando-se para tanto as medidas necessárias para evitar a 

aglomeração de pessoas, tais como, o agendamento do serviço por canais 

remotos, espaçamento entre os agendamentos e distância mínima entre as 

pessoas para atendimento. 

7. Em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do seu recebimento, 

responder a presente recomendação, informando as medidas que foram 

implementadas ou as razões para o não acolhimento do recomendado.  
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As informações a respeito das medidas adotadas pelos Municípios, no 

que se refere às providências empreendidas visando ao atendimento da 

presente Recomendação, deverão ser remetidas por meio do endereço 

eletrônico grupodeapoiocovid@defensoria.sc.gov.br. 

 

ALERTA-SE que a presente Recomendação (nº 05/2020 de 10 de junho 

de 2020) em que pese não possua caráter vinculativo e obrigatório, (i) é meio 

extrajudicial voluntário e amigável de prevenção de ações judiciais, e (ii) 

constitui-se em elemento probatório em processos administrativos e ações 

judiciais, registrando-se ainda que a manutenção de ação ou omissão em 

desconformidade com a presente Recomendação poderá implicar no manejo de 

todas as medidas e ações judiciais cabíveis. 

 

Impende ressaltar a Vossa Senhoria, por derradeiro, que a Defensoria 

Pública do Estado de Santa Catarina é instituição essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbida de prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, de 

forma integral e gratuita aos necessitados, sendo prevista no artigo 134 da 

Constituição Federal e regulada pela Lei Complementar Federal nº 80 de 1994 

e Lei Complementar Estadual nº 575 de 2012, conferindo-lhe, dentre suas 

prerrogativas institucionais, o poder de requisitar de autoridade pública e de seus 

agentes: exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, 

documentos, informações, esclarecimentos e as providências necessárias ao 

exercício de suas atribuições. 

 

Florianópolis, 10 de junho de 2020. 

 

 
 

 

FERNANDO ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA FILHO 

DEFENSOR PÚBLICO 

 

 

ANA PAULA BERLATTO FÃO FISCHER 

COORDENADORA  

mailto:grupodeapoiocovid@defensoria.sc.gov.br

		2020-06-10T20:56:08-0300
	FERNANDO ANDRE PINTO DE OLIVEIRA FILHO:04219876502


		2020-06-12T12:55:36-0300
	ANA PAULA BERLATTO FAO FISCHER:01757477098




