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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA DE Nº 001/2021-DPU/DPERN
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio do Núcleo Especializado de
Defesa dos Grupos Sociais Vulneráveis, e a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM NATAL/RN, por intermédio do 4º
Ofício Geral, com fundamento no artigo 4º, incisos X e XI, da Lei Complementar Federal de nº 80/94;
CONSIDERANDO a função institucional da Defensoria Pública de promover a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, dos grupos sociais vulneráveis;
CONSIDERANDO a legitimidade da Defensoria Pública do Estado e da União para a propositura de ação civil pública, na
forma do artigo 5º, inciso II, da Lei de nº 7.347/85 e do artigo 134 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a situação de hipervulnerabilidade na qual as pessoas em situação de rua se encontram, em decorrência de
discriminação e do não acesso a diversos direitos fundamentais garantidos constitucionalmente;
CONSIDERANDO que, atualmente, há uma população em situação de rua em Natal em número não inferior a 1000 (mil)
pessoas, que carecem de políticas públicas e ações filantrópicas para garantia da própria subsistência, de acordo com os dados
informados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) à Defensoria Pública da União em 2019
(Relatório de Pessoas em Situação de Rua no Município do Natal/RN – abril/2019) e que, pela ausência de censo formal, estimase que esse número seja bem superior aos registros informados;
CONSIDERANDO a política de ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte,
instituída pelo Decreto nº 30.383, publicado no dia 27 de fevereiro de 2021, para o enfrentamento do novo coronavírus
(COVID-19), que impõe “toque de recolher” em seu art. 1º: “Fica estabelecida medida de “toque de recolher”, com a
proibição de circulação de pessoas em todo o Estado do Rio Grande do Norte, entre as 22h e as 05h do dia seguinte, como
medida de diminuição do fluxo de pessoas em ruas e espaços públicos e mitigação de aglomerações.”, sem qualquer ressalva
referente à população em situação de rua;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir que os agentes públicos fiscalizadores estejam devidamente preparados
para lidar com as peculiaridades que afetam as pessoas em situação de rua nesse período, para que atuem com pleno
respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988
a todos e todas;
CONSIDERANDO que as pessoas em situação de rua sofrem cotidianamente violência interpessoal e institucional, são
criminalizadas e alvos de abordagem policial diária de modo que a ausência da exceção pretendida poderá potencializar a
violência a que estão sujeitas.
CONSIDERANDO que, especialmente diante das restrições à circulação de pessoas nas cidades decorrente da pandemia
do COVID-19, muitas pessoas em situação de rua têm dependido diretamente das ações assistenciais não apenas do
Poder Público, mas, também, de diversos grupos e organizações filantrópicas sem fins lucrativos para ter acesso à
alimentação, itens de higiene, máscaras faciais, colchões, lençóis, dentre outros insumos básicos;
CONSIDERANDO que muitas das atividades filantrópicas e de abordagem social desenvolvidas precisam ocorrer
DURANTE A NOITE, para a distribuição de alimentos e alcance das pessoas em situação de rua nos seus locais habituais
de recolhimento noturno.

RESOLVEM RECOMENDAR AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NAS PESSOAS DOS SEUS
GESTORES E REPRESENTANTES LEGAIS, QUE:
(i) seja suprida a omissão contida no Decreto Estadual nº 30.383, publicado no dia 27 de fevereiro de 2021, com a
devida inclusão da população em situação de rua como exceção à previsão contida no art. 1º;
(ii) seja suprida a omissão no Decreto Estadual nº 30.383, publicado no dia 27 de fevereiro de 2021, para que
seja permitida a execução de serviços assistenciais, com a necessidade de posterior regulamentação pelas
Secretarias competentes das ações filantrópicas prestadas por grupos e associações da sociedade civil em favor
das pessoas em situação de rua e em hipervulnerabilidade social, afastando-se a imposição de multas ou

penalidades, bem como qualquer tipo de embaraço às suas atividades, sejam elas desenvolvidas no período
DIURNO ou NOTURNO;
(iii) sejam urgentemente notificados todos os agentes públicos responsáveis pela fiscalização da circulação de
pessoas, para que SE ABSTENHAM de, a de pretexto de realizar a prevenção da Covid-19, efetuar qualquer
ação de indiscriminada de internação ou recolhimento compulsório de pessoas em situação de rua;
(iv) caso estritamente necessária e inevitável a adoção de qualquer medida relacionada a pessoas em situação de rua para
fins de cumprimento do Decreto Estadual nº 30.383/2021, deverão ser acionados PRÉVIA e
IMEDIATAMENTE os serviços municipal e/ou estadual de assistência social, repudiando-se em absoluto
qualquer ação de violência por parte dos agentes fiscalizadores.
Em razão da extrema urgência do caso, solicitamos que a resposta à presente recomendação seja encaminhada à Defensoria
Pública Estadual via e-mail (nudev@dpe.rn.def.br), no prazo máximo de 48h (setenta e duas horas),a contar do recebimento
eletrônico deste ofício, acrescentando informações que sejam pertinentes à demanda apresentada.
Natal/RN, 01 de março de 2021.

Jarina Ravanessa Silva Araújo Fontenele
Defensora Pública do Estado
Coordenadora do NUDEV

Luiza Cavalcanti Bezerra
Defensora Pública Federal
Titular do 4º Ofício Geral da DPU Natal/RN

