
 

 

II JORNADA DE CAPACITAÇÃO DA ENADEP 
 

“MORADIA PRIMEIRO (HOUSING FIRST) E A ATUAÇÃO 
DEFENSORIAL ESTRATÉGICA” 

 
 
A Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, 

 
Considerando que a atividade da Escola Nacional de Defensoras e Defensores 
Públicos (ENADEP), vinculada à Associação Nacional de Defensoras e Defensores 
Públicos (ANADEP) visa ao aperfeiçoamento, capacitação e qualificação das 
defensoras e defensores  públicos, através de diversas atividades, como cursos, 
seminários, aulas, audiências públicas, entre outras; 

 
Considerando que a ENADEP tem por objetivo também a educação em direitos, 
conforme o artigo 4º da Lei Complementar Nº 80/94, que afirma que é função institucional 
expressa da defensora e do defensor público promover a difusão e a conscientização dos 
direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico. 

 
Considerando a visão da ENADEP de disseminação de conhecimento jurídico de 
excelência baseado na ação transformadora de toda pessoa humana; 

 
Considerando que a assistência jurídica prestada pelo Estado está a cargo das 
Defensorias Públicas por meio do trabalho de defensoras e defensores públicos e 
seus auxiliares; 

 
Considerando os estándares interamericanos de direitos humanos de que não 
basta ao estado nomear advogado (a), a defesa tem que ser diligente e eficaz e 
que toda pessoa humana tem direito a um defensor ou defensora capacitado; 

 
RESOLVE lançar o presente EDITAL de abertura da II Jornada de Capacitação da 
ENADEP com a temática “MORADIA PRIMEIRO (HOUSING FIRST) E A 
ATUAÇÃO DEFENSORIAL ESTRATÉGICA” a ser realizada em formato virtual, 
por meio do aplicativo ZOOM, sob a coordenação-geral da Defensora Pública 
Ludmilla Paes Landim, Diretora da Escola Nacional das Defensoras e Defensores 
Públicos e colaboração da Comissão de População em Situação de Rua da 
ANADEP. 

 
A atividade será certificada e é voltada para a capacitação de defensoras e 
defensores públicos estaduais e federais que atuam com a temática da população 
em situação de rua e com as demandas de moradia, bem como daqueles que 
possuem interesse em relação às temáticas. As pessoas interessadas em  
participar devem acessar o site da anadep (www.anadep.org.br) para fazer a 
inscrição até 25 de agosto de 2020. 



 

 

 

“II JORNADA DE CAPACITAÇÃO: MORADIA PRIMEIRO (HOUSING FIRST) E A 
ATUAÇÃO DEFENSORIAL ESTRATÉGICA” 

 
 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS: Na atual conjuntura política e econômica do país, em 
que se percebe a escassez de políticas públicas efetivas que assegurem a 
superação da situação de vulnerabilidade das pessoas que se encontram em 
situação de rua, é primordial pensar na atuação estratégica de como as defensoras 
e defensores públicos, instrumentos de promoção dos direitos humanos, podem 
atuar, nacional e regionalmente, na implementação de uma alternativa que, cada 
vez mais, vem se destacando como uma alternativa viável para a superação de 
vulnerabilidade da população de rua, qual seja: o housing first. O Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para pessoas em 
situação de rua já vem estudando o modelo de moradia primeiro (housing first) 
como política mais eficaz na garantia de direitos e prevenção de violência contra 
pessoas em situação de rua. O Movimento Nacional da População de Rua – 
MNPR tem  como uma de suas principais bandeiras justamente a luta pela 
implementação do acesso imediato à moradia por parte das pessoas em situação 
de rua. É necessário que defensoras e defensores públicos se capacitem para 
utilizar todos os meios legítimos para o alcance da finalidade de atuação inclusive 
na articulação de políticas públicas. Para tanto, pretende-se desenvolver o estudo 
de forma integrada, envolvendo aspectos teóricos e práticos, além de estudos de 
direito comparado. 

 
2. EMENTA: Os desafios para efetivação do direito à moradia para a população 
em situação de rua. A experiência de Portugal. Housing first: uma introdução, 
modelos, experiências nacionais. Relato de uma pessoa que acessou a moradia 
primeiro. O CIAMP-Rua e a nova metodologia do housing first para abordar a 
situação de rua: instrumentais técnicos. Construção coletiva com os defensores e 
defensoras presentes de estratégias para a implementação e multiplicação do 
conhecimento. 

 
3. OBJETIVOS GERAIS: A finalidade é proporcionar às defensoras e defensores 
públicos que atuam com população em situação de rua, bem como aqueles que 
atuam com as demandas de moradia, além dos membros que têm interesse em 
relação às temáticas, a capacitação para atuar na articulação do programa 
moradia primeiro, inserindo a moradia como eixo central da política pública para 
população em situação de rua. Nessa perspectiva, serão apresentadas questões 



 

 

práticas e teóricas para pensar na Defensoria Pública como instituição articuladora 
do programa Moradia Primeiro. 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Construção coletiva com os defensores e 
defensoras presentes de estratégias para a implementação e multiplicação a partir 
do conteúdo ministrado. Construção de proposta de legislação sobre o modelo 
Housing First adaptado à realidade brasileira (Moradia Primeiro) 

 
5. PÚBLICO ALVO: Defensoras e Defensores públicos estaduais e federais. 

 
6. CARGA HORÁRIA: 12h/aula - com certificação desde que cumprido 75% da 
carga horária. 

 
7. TOTAL DE AULAS: 5/1x por semana (toda sexta-feira às 9:00-11:00)  

*as aulas 4 e 5 terão duração de 3h (09:00-12:00) 
 
8. PERÍODO DE AULAS: 28/08/2020 - 25/09/2020 

9. MODALIDADE: Ead – pela plataforma ZOOM. 
 
10. VAGAS: 150 vagas para defensoras e defensores públicos estaduais 

e federais.  
 
11. PERÍODO DA INSCRIÇÃO: de 18 de agosto a 25 de agosto de 2020. 

 
12. MAIS INFORMAÇÕES: anadep@anadep.org.br com assunto "Capacitação Pop 
Rua ". 

 
13. CORPO DOCENTE: O corpo docente é formado por facilitadores e mediadores 
da sociedade civil e por defensoras e defensores públicos com conhecimento na 
área: Anderson Lopes Miranda (MNPR-BA), Anelyse Santos de Freitas (DPE-PA), 
Antonio Vitor Barbosa de Almeida (DPE-PR), Carlos Ricardo (MMFDH), Francisco 
das Chagas Santos do Nascimento  (MMFDH), Gabriela Andrade (DPE-AM), José 
Henrique Pinheiro Ornelas (ISPA-Portugal), José Henrique Bezerra Fonseca 
(DPU), Luiz Kohara (Centro Gaspar Garcia DH), Rafael Lessa Vieira de Sá 
Menezes (DPE-SP), Rosana Esteves Monteiro (DPE-MT), Samuel Rodrigues 
(MNPR-MG), Tomás Melo (INRua), Viviane do Prado (MNPR-PR). 

 
 
 
 



 

 

14. CRONOGRAMA: 
 

 DATA TEMA FACILITADOR(a) MEDIADOR (a) 
Aula 1 28/08 Por que precisamos falar de 

acesso imediato à moradia para 
a pop rua? Os desafios para 
efetivação do direito à moradia 
para a população em situação 
de rua. 

Luiz  Kohara   Anderson Lopes 

Aula 2 04/09 Críticas do direito à moradia e 
das políticas habitacionais 
tradicionais: entraves no acesso 
à moradia pela população de rua 
– contextualizando o housing 
first: breve leitura de avanços e 
possíveis críticas. 

Rafael Lessa Gabriela Andrade 
 

Aula 3 11/09 
 

Housing first: uma introdução, 
modelos, experiências nacionais 

Tomás Melo Anelyse Freitas 
 

Relato de uma pessoa que 
acessou a moradia primeiro 

Viviane Prado 

Aula 4 18/09 A experiência de Portugal José Henrique 
Ornelas 

Antonio Barbosa 

Aula 5 25/09 O CIAMP-Rua e a nova 
metodologia do housing first para 
abordar a situação de rua: 
instrumentais técnicos. 
Construção de estratégias para a 
incidência do modelo nacional e 
regional e levantamento de 
propostas para a construção de 
um Projeto de Lei 

Carlos Ricardo  
Francisco Nascimento 
José Henrique Fonseca 
Rosana Esteves 
Sanuel Rodrigues 
 
 

 
 
15. QUEM SÃO OS (AS) FACILITADORES (AS):  

 
ANDERSON LOPES MIRANDA é Secretário  do MNPR-BA. Foi um dos 
fundadores do MNPR. 
 
ANELYSE SANTOS DE FREITAS é Defensora Pública no Estado do Pará, titular 
da 2° Defensoria de Direitos Humanos da Capital. Doutora pela Universidade de 
Salamanca. Mestre em Direitos  Humanos pela Universidade Carlos III de Madrid – 
Espanha. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estácio 
de Sá. Bacharel em Direito pela Universidade da Amazônia - UNAMA. 
 



 

 

ANTONIO VITOR BARBOSA DE ALMEIDA é Defensor Público no Estado do 
Paraná. Mestre em Direitos Humanos e Democracia pela UFPR. Pós-graduado em 
Direitos Humanos e Direito Constitucional pela PUC/PR 
 
CARLOS RICARDO é Psicólogo e Constelador Familiar. Especialista em 
Metodologia do Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. 
Coordenador do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da 
Política Nacional para a População em Situação de Rua (CIAMP-Rua). 
Coordenador Geral dos Direitos das Populações em Situação de Risco do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 
 
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DO NASCIMENTO é coordenador dos 
Direitos das Populações em Situação de Risco do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos (MMFDH). Mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela 
UNB. Bacharel em Artes Plásticas pela UNB. 
 
GABRIELA ANDRADE é Defensora Pública do Estado do Amazonas. 
Coordenadora-adjunta do Departamento de Publicações do Instituto Baiano de 
Direito Processual Penal (IBADPP). Pós-graduada e graduada em Direito pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBa). 
 
JOSE HENRIQUE PINHEIRO ORNELAS é professor catedrático no ISPA – 
Instituto Universitário, em Lisboa, sendo o diretor do mestrado e doutoramento em 
Psicologia Comunitária. É também Diretor da AEIPS-Associação para o Estudo e 
Integração Psicossocial, uma organização que fundou em 1987 e que implementou 
o primeiro programa de Housing First em Portugal e um dos primeiros a nível 
Europeu. Ao longo da sua carreira tem participado e coordenado vários projetos de 
investigação, a nível nacional e internacional, em particular nas áreas da promoção 
da integração comunitária e na resolução das situações de sem abrigo. Foi o 
Investigador Principal do projeto HOME_EU: Homelessness as unfairness, 
financiado pela Comissão Europeia e que teve como propósito contribuir para o 
desenvolvimento de políticas públicas de Housing First e para a resolução das 
situações de sem abrigo.  
 
JOSÉ HENRIQUE BEZERRA FONSECA é Defensor Público Federal. Coordenador 
do GT Rua Nacional. Representante titular da DPU no Comitê Intersetorial de 
Políticas Públicas para a População em Situação de Rua - CIPPSR de 
Pernambuco. Membro da Comissão de acompanhamento e avaliação de projetos, 
leis e normativos destinados à garantia de direitos da pop rua em Pernambuco 

 



 

 

LUIZ KOHARA é Secretário executivo do Centro Gaspar Garcia De Direitos 
Humanos. Educador popular. Pós doutor em sociologia urbana/USP e 
Habitação/UFABC. 
 
RAFAEL LESSA VIEIRA DE SÁ MENEZES é Defensor Público no Estado de São 
Paulo. Pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra. Doutor em Direito pela USP. 
 
ROSANA ESTEVES MONTEIRO é Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, 
Coordenadora da comissão sobre população em situação de rua da ANADEP. 
Coordenadora do GAEDIC POP RUA DA DPEMT, Membra do Fórum de 
População em situação de rua de Cuiabá. Especialista em direito processual civil. 
 
SAMUEL RODRIGUES é Coordenador da Associação Moradia para todos e do 
Grupo de Economia Solidaria COZINHEIROS DE RUA. Membro da coordenação 
do MNPR-MG. 
 
TOMÁS MELO é Coordenador do Programa Moradia Primeiro em Curitiba. 
Membro do Instituto Nacional De Direitos Humanos Da População Em Situação De 
Rua (INRua). Professor da PUC/PR. Doutor em Antropologia pela UFF. 

 
VIVIANE DO PRADO é Militante do MNPR-PR. Estudante de arquitetura e 
Urbanismo da UNISOCIESC/UNICURITIBA. Estagiária do IMAP. 


