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RECOMENDAÇÃO Nº 002/2020 – DPE/RN – NUET 
  
Objeto: expedir recomendações ao Município do Natal e seus órgãos que lidam com grupos vulneráveis, em especial, 
idosos residentes em instituições de longa permanência, pessoas em situação de rua, crianças em situação de 
acolhimento institucional e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, bem como à população em 
geral; 
Origem: Núcleo Especializado em Tutelas Coletivas, Núcleo Especializado de Defesa dos Grupos Sociais Vulneráveis e 
Núcleo do Idoso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte; 
Destinatário: Município do Natal/RN. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por seus representantes 
legais, com atuação na 10ª e 17ª Defensoria Pública Cível da Comarca de Natal, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas nos arts. 5º, LXXXIV e 134, da CRFB/88, e, ainda: 

CONSIDERANDO que é objetivo da Defensoria Pública a primazia da dignidade da pessoa 
humana, a afirmação do Estado Democrático de Direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, conforme o 
artigo 134 da CRFB/88 (com redação conferida pela EC 80/2014); 

CONSIDERANDO que incumbe à Defensoria Pública a defesa judicial e extrajudicial de todos 
os cidadãos, quando na condição de grupo socialmente vulnerável, com a hipossuficiência e necessidade inerentes a 
esta condição legal, nos termos do art. 4º, inciso XI, da Lei Complementar 80/94 e art. 4º, inciso I, da Lei n.º 8.078/90; 

CONSIDERANDO a efetividade dos princípios constitucionais da cidadania e da dignidade da 
pessoa humana, erigidos como fundamentos do Estado Democrático de Direito Brasileiro (art. 1º, incisos II e III, da CF); 

CONSIDERANDO que à Defensoria Pública foi dada legitimação ativa para a defesa judicial e 
extrajudicial dos interesses coletivos (artigo 134, caput, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que, no último dia 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde classificou 
como pandemia a disseminação da contaminação pela COVID-19; 

CONSIDERANDO as notícias relacionadas à pandemia da doença denominada COVID-19, 
causada pelo Coronavírus, vírus dotado de alta capacidade de transmissibilidade e de índices letalidade, em especial 
para os grupos de risco. Até a presente data, foram confirmados 621 casos e 07 mortes no Brasil, dentre 11.278 
suspeitas,[1] sendo que foi declarado Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
materializada pela Portaria nº 188/2020 do Ministro de Estado da Saúde; 

CONSIDERANDO as diversas medidas que vêm sendo adotadas para conter a doença a nível 
nacional, estadual e municipal, semelhantes às adotadas em países como Itália e Espanha. Dentre as medidas tomadas 
pelo governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, constam a publicidade ostensiva sobre medidas básicas de 
higienização, a recomendação de que sejam evitadas aglomerações de pessoas, e o incentivo à quarentena da 
população; 

CONSIDERANDO que é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade amparar as 
pessoas idosas, garantindo-lhes a dignidade, como pessoa humana, o bem-estar e à vida (art. 230, caput, da 
Constituição Federal); 

CONSIDERANDO essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, 
devendo conferir-se especial cuidado quando se trata de pessoas submetidas à custódia do Estado, notadamente pelo 
que preceitua o art. 5°, III, da Constituição Federal, o qual estabelece que “ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante”, bem como que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e 
moral” (art. 5°, XLIX, CF/88); 

CONSIDERANDO a emergência de saúde pública de importância internacional, sobre a qual 
dispõe a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO as medidas preventivas dispostas no Decreto do Estado do Rio Grande do 
Norte de nº 29.512, de 13 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de nº 14.620, bem como o disposto 

http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/documentos/00000001/20200321/677954.htm#_ftn1


no Decreto de nº 29.524, de 17 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de nº 14622, de 18 de março 
de 2020, tendo estabelecido no artigo 4º que “Recomenda à população para que não frequentem espaços em que haja 
aglomeração de pessoas, tais como academias, shoppings centers, teatros, cinemas e feiras livres, com o fito de 
diminuir o contato e circulação de pessoas, a fim de mitigar as possibilidades do contágio pelo Coronavírus (COVID-
19)”, sendo a população de situação de rua a de maior vulnerabilidade por não dispor de local para abrigamento e 
para eventual cumprimento de isolamento domiciliar ou quarentena; 

CONSIDERANDO o Decreto de nº 11.920, de 17 de março de 2020, publicado no Diário Oficial 
do Município do Natal, que decreta situação de emergência no Município do Natal e define outras medidas para o 
enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19, possibilitando, inclusive, a requisição de bens e serviços de 
pessoas naturais e jurídicas para o enfrentamento da situação de emergência (art. 2º); 

RESOLVE, por tais razões, encaminhar recomendações e requisições ao ente público 
municipal sobre providências a serem adotadas para conter o avanço do novo Coronavirus (COVID -19): 

1.             No que diz respeito aos idosos, grupo considerado como de risco pela Organização 
Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, institucionalizados em instituições de longa permanência, RECOMENDA-
SE ao Município do Natal/RN que atue, preferencialmente, por meio de sua Secretaria de Assistência Social e de 
Saúde, sem prejuízo dos convênios firmados com aquelas, para garantir: 
                    Distribuição de dispensadores com preparação alcoólica nos principais pontos de assistência e circulação das 
Instituições de Longa Permanência para Idosos; 
                    Distribuição de máscaras e luvas para utilização pelos residentes e funcionários das Instituições de Longa 
Permanência para Idosos; 
                    Viabilização dos serviços de saúde necessários para atualizar a cobertura vacinal para influenza e doenças 
pneumocócicas, para os idosos e funcionários; 
                    Disponibilização de uma equipe para fiscalizar, nas Instituições de Longa Permanência para Idosos, o 
cumprimento do Decreto nº 11.920, de 17 de março de 2020, do Município do Natal/RN, que suspendeu o acesso de 
visitantes de modo geral, visto o risco de contaminação comunitária do COVID-19 e a existência de portadores 
assintomáticos; 
                    Disponibilização de profissionais para oferecer o apoio psicológico adequado aos residentes nas ILPI´s, tendo 
em vista tratar-se de grupo de risco, muitos já abatidos pelo processo de institucionalização e com possibilidades de 
novos agravos, sobretudo tendo em vista as medidas restritivas adotadas pelos órgãos governamentais quanto à 
pandemia da COVID-19; 
                    Informar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quais medidas estão sendo tomadas. 

2.             Ainda sobre a necessidade de adotar medidas preventivas em relação aos idosos, 
necessário RECOMENDAR aos gestores/diretores e todas as equipes de funcionários atuantes nas Instituições de 
Longa Permanência para Idosos, medidas para: 
                    Divulgar e reforçar medidas de higiene das mãos - com preparação alcoólica - para funcionários e residentes; 
                    Divulgar e reforçar a etiqueta respiratória - se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo 
flexionado ou lenço de papel - para funcionários e residentes, bem como evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as 
mãos não higienizadas; 
                    Sempre que possível, manter os ambientes ventilados naturalmente, com janelas e portas abertas, até para 
evitar o contato com maçanetas e ferrolhos; 
                    Reforçar os procedimentos de higiene e desinfecção de utensílios, equipamentos e ambientes de convivência; 
                    Restringir o uso de utensílios compartilhados como: copos, xícaras, garrafas de água, etc., adquirindo produtos 
descartáveis para uso pelos residentes e funcionários; 
                    Viabilizar e facilitar a atualização da situação vacinal para influenza e doença pneumocócica conforme 
indicação, para residentes e funcionários; 
                    Suspensão imediata de visitação aos residentes, na forma do parágrafo único, do artigo 13, do Decreto de nº 
11.920, de 17 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Município do Natal/RN; 
                    Criar espaços específicos para isolamento domiciliar e com condições sanitárias adequadas, para idosos com 
suspeita de COVID-19, na forma do Protocolo de Ação da Secretaria de Saúde do Estado (cópia anexa); 
                    Informar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quais medidas estão sendo tomadas. 

3.             Em consonância e de modo suplementar às Recomendações nº 01, da Defensoria 
Pública da União - DPU, publicada no dia 17 de março de 2020, bem como com a Recomendação Conjunta nº 
001/2020-DPU/DPERN, imprescindível recomendar ao Município do Natal/RN que atue, preferencialmente, por meio 
da sua Secretaria de Assistência Social e Saúde, para garantir a proteção necessária às pessoas em situação de rua e 
adotem, dentre outras, as seguintes medidas: 
                    A distribuição de kits de proteção individual, contendo preparação alcoólica, luvas e máscaras para os 
servidores e colaboradores das unidades de acolhimentos e equipamentos públicos que realizam atendimento às 



pessoas em situação de rua; 
                    Assegurem o funcionamento dos equipamentos e serviços que atendam à população em situação de rua, 
inclusive, para além do horário diurno, considerando a necessidade de evitar exposição ao COVID-19; 
                    Criar espaço específico, nos equipamentos e serviços que atendam à população em situação de rua, para as 
pessoas que se enquadram em grupo de risco da COVID-19; 
                    Restringir o uso de utensílios compartilhados como: copos, xícaras, garrafas de água, etc. nas unidades de 
acolhimento para pessoas em situação de rua, disponibilizando itens descartáveis; 
                    A disponibilização de equipes de saúde nas ruas, inclusive, por meio do “Programa Consultório na Rua”, para 
realizar o atendimento necessário às pessoas em situação de rua e consequente encaminhamento para os espaços 
públicos que serão utilizados como abrigos, bem como às unidades de saúde ou hospitalares; 
                    Informar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quais medidas estão sendo tomadas. 

4.             Ainda, RECOMENDAR ao Município do Natal/RN que atue, preferencialmente, por 
meio de sua Secretaria de Assistência Social e de Saúde, para garantir a proteção necessária das 
crianças/adolescentes que se encontram em Acolhimento Institucional, dentre elas as seguintes medidas: 
                    A distribuição de dispensadores com preparação alcoólica nas unidades de acolhimento institucional de 
crianças e adolescentes; 
                    A distribuição de máscaras e luvas para utilização pelos acolhidos/socioeducandos e funcionários; 
                    Criação de campanhas internas para conscientização sobre a necessidade de adequada higienização e correta 
utilização dos equipamentos de proteção individual; 
                    Nos termos do artigo 5º, do Decreto Estadual nº 11.920, de 17 de março de 2020, criar uma equipe para 
fiscalizar, em especial nas unidades de acolhimento não governamentais, o cumprimento das medidas de suspensão 
das visitas já determinadas; 
                    Criem espaços específicos, nas unidades de acolhimento, com condições sanitárias adequadas, para 
crianças/adolescentes com suspeita de COVID-19, para fins de regular observância dos protocolos de atendimento 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado e da Secretaria de Saúde do Município do 
Natal; 
                    Restringir o uso de utensílios compartilhados como: copos, xícaras, garrafas de água, etc. nas unidades de 
acolhimento, determinando a aquisição de descartáveis; 
                    Informar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quais medidas estão sendo tomadas. 

5.             Ainda, RECOMENDAR ao Município do Natal/RN que, utilizando-se do seu poder de 
polícia e do que dispõe a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, quando caracterizado o estágio de transmissão 
comunitária do COVID-19, determine o fechamento de todos estabelecimentos comerciais não essenciais localizados 
no Município do Natal, nos moldes do que foi decidido pela Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, por meio de 
decreto assinado no dia 18 de março de 2020: 
                    Possibilite a realização de vendas por meio de aplicativos, internet ou instrumentos similares; 
                    Isente da medida os estabelecimentos como farmácias, hipermercados, supermercados, padarias e postos de 
combustíveis, recomendando que estes intensifiquem ações de limpeza, disponibilizem álcool em gel aos clientes e 
divulguem amplamente informações sobre prevenção da COVID – 19. 

6.             Expeçam-se os ofícios aos órgãos municipais com competência administrativa, bem 
como às instituições não governamentais conveniadas com o Poder Público, para adotar as providências supracitadas 
em relação aos grupos vulneráveis supra mencionados, com o objetivo de cientificar sobre as recomendações e 
requisitar informações, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre as medidas já adotadas. 

Cumpra-se. 
Natal/RN, na data de publicação no DOE/RN. 

  
  

RODRIGO GOMES DA COSTA LIRA              CLÁUDIA CARVALHO QUEIROZ 

          Defensor Público Estadual                                   Defensora Pública Estadual 

        17ª Defensoria Pública Cível                        Coordenadora do NUET – 10ª Def. Cível 

  

  



ANNA PAULA P.  CAVALCANTE                    BRUNO HENRIQUE M. BRANCO 

          Defensora Pública Estadual                                 Defensor Público Estadual 

           Coordenadora do NUDEV                                      Coordenador do NEAPI 
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