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A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, por intermédio do 

Núcleo de Defesa dos Direitos e Promoção da Inclusão Social – NUDEDH, na 

condição de instituição permanente, com assento na Constituição Federal, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, 

aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição 

Federal, conforme art. 134 da Constituição Federal, e com fundamento nos 

artigos 3º, I, 1a parte, III; 4°, VIII, X, da Lei Complementar n° 80/94, alterada pela 

LC n° 132/09. 

 

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 vocação constitucional e os princípios da Defensoria 

Pública voltam-se à proteção dos grupos vulneráveis, e as pessoas em situação 

de rua pela sua natureza encontram-se em multivulnerabilidade, a merecer, 

pois, ações afirmativas e com absoluta equidade; 

 

CONSIDERANDO nesse contexto, o postulado constitucional da busca da 

felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o princípio 

da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo 

de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando‐se, em 

função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de práticas ou de 
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omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até mesmo, 

esterilizar direitos e franquias individuais. 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou, no dia 11 de 

março de 2020, a pandemia da doença denominada COVID-19 (Coronavírus), 

vírus dotado de alta transmissibilidade. Onde, até a presente data, as Secretarias 

Estaduais de Saúde de todos os Estados do Brasil confirmam, no país, mais de 

4000.000 de casos do novo coronavírus (Sars- CoV-2), com mais de 125.000 

mortes; 

 

CONSIDERANDO as diversas medidas que vêm sendo adotadas para conter a 

doença em nível nacional, estadual e municipal, semelhantes as adotadas em 

outros países; 

 

CONSIDERANDO que, dentre as medidas de prevenção e controle 

recomendadas pelo Ministério da Saúde, constam a publicidade ostensiva sobre 

medidas básicas de higienização, bem como a recomendação de que sejam 

evitadas aglomerações de pessoas, e o incentivo à quarentena da população; 

 

CONSIDERANDO as medidas preventivas dispostas no Decreto do Estado do 

de Sergipe de no 40.560, de 16 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do 

Estado Sergipe, tendo estabelecido no artigo 1o que “Fica decretada situação de 

emergência na saúde pública no Estado de Sergipe, tendo em vista a declaração 

de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente 

da Infecção Humana pelo vírus COVID-19 (coronavírus), consoante Portaria no 

188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado da Saúde.”, inclusive, com 

a suspensão de atividades educacionais e eventos públicos; 
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CONSIDERANDO as medidas preventivas dispostas no Decreto da Prefeitura 

de Aracaju do Estado de Sergipe de no 6.094, de 16 de março de 2020, publicado 

no Diário Oficial Municipal, tendo estabelecido a suspensão das atividades 

educacionais, de eventos onde haja aglomeração de pessoas, bem como, 

recomenda em seu art. 3o, “Como medidas individuais de saúde, recomenda-se 

que pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que 

pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem sua circulação em 

ambientes com aglomeração de pessoas.”; 

 

CONSIDERANDO que vários especialistas ao redor do mundo informam que 

o isolamento social é a principal medida para evitar a disseminação do vírus, e, 

dessa forma, não sobrecarregar os serviços de saúde, evitando-se, assim, o 

colapso, e garantindo a efetivação do seu direito fundamental à vida e à saúde 

(artigos 5º e 6º da Constituição Federal). 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º. RECOMENDAR AO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NA PESSOA DO SEU 

GESTOR, PREFEITO MUNICIPAL, BEM COMO AS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS, QUE: 

 

1 - A Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, através da Secretaria municipal da 

família e assistência social, adote um Plano Pós Pandemia, em relação às 

pessoas em situação de rua – com diversas vulnerabilidades sociais - em 

relação aos Abrigos emergenciais, em especial o abrigo localizado na EMEF 

Freitas Brandão; 

 

2 - Reordenamento de Equipes da Assistência Social para atender as demandas 
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socioassistenciais específicas do cotidiano para o manejo da convivência 

coletiva. E  na identificação das necessidades individuais dos acolhidos nos 

Abrigos emergenciais, incluindo equipe técnica permanente, tal qual acontece 

nos abrigos de caráter não emergencial; 

 

3- A continuidade do reordenamento das equipes da saúde (Projeto Redução 

de Danos, Consultório na rua e Unidade Básica de Saúde referente ao território 

de cada abrigo emergencial) e das ações desenvolvidas por estas nos 

respectivos abrigos, mapeamento epidemiológico, acompanhamento em ações 

de educação, em saúde e redução de danos; 

 

4- Manutenção, Efetivação e realização de novas parcerias com as diversas 

secretarias a exemplo da Segesp, Funcaju, educação, entre outros, a fim de 

angariar profissionais de educação física, oficineiros e outros profissionais 

que contribuam com atividades lúdicas, artísticas, esportivas e pedagógicas 

que visem a diminuir a ansiedade e ociosidade das pessoas que se 

encontram acolhidas nos abrigos; 

 

5- Garantia imediata quanto a disponibilidade dos insumos necessários 

as atividades desenvolvidas pelas equipes das diversas secretarias 

envolvidas na realização das atividades com os acolhidos. Materiais estes 

que propiciem a realização das atividades, a exemplo de : materiais de 

papelaria para oficinas (papel, tintas variadas, pincel, durex, caneta, colas 

variadas, massa de modelar, palito de picolé, telas, TNT, cartolina, lápis, bola 

de assopro, argila, entre outros.), materiais lúdicos (dominó, baralhos, jogos 

de tabuleiro, entre outros.), materiais para práticas esportivas (bola, peso, 

alteres, saco de luta, entre outros.), equipamentos de som e imagem (caixa de 
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som, televisão, entre outros.); 

 

6 – Garantia de acesso e continuidade de Acompanhamento psicossocial para 

casos que apresentem sofrimento psíquico relacionado aos transtornos mentais 

e/ou consumo de álcool e outras drogas na rede de atenção psicossocial da 

secretaria municipal de saúde de Aracaju, para dar suporte nas questões 

particulares de cada usuário; 

 

7- Reativação de abrigo emergencial específico (a exemplo da experiência 

positiva do abrigo que era localizado no Centro Espírita Laura Amazonas) para 

quem se enquadra em grupo de risco da COVID-19 (pessoas idosas, gestantes e 

pessoas com doenças crônicas, imunossuprimidas, respiratórias e outras 

comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado 

geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, 

tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções); 

 

8- A garantia de abrigo emergencial de isolamento social, destinado às pessoas 

em situação de rua que apresentem suspeita ou com confirmação de infecção 

pelo COVID- 19, nas hipóteses de não indicação de tratamento hospitalar. 

Recomenda-se que para além da presença de profissional de vigilância, haja a 

presença permanente de profissionais que realizem orientação e articulações 

necessárias para os acolhidos. Bem como a continuidade do acompanhamento 

por equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Consultório na Rua, Unidade 

Básica De Saúde e Atenção Hospitalar, caso se faça necessário); 

 

9 - Analisar cuidadosamente, e em discussão com própria pessoa abrigada, as 
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situações de desligamento do abrigo, sobretudo por motivo de descumprimento 

de horário, visto que a inflexibilidade nas regras e no manejo tem dificultado a 

permanência do público no abrigo. Ademais, que os usuários sejam ouvidos 

acerca de sua permanência; 

 

10 - Fornecimento de máscaras descartáveis faciais de proteção, sabão ou 

sabonete e álcool gel, assim como outros materiais de higiene às pessoas em 

situação de rua, e material informativo sobre a COVID-19 por meio dos serviços 

destinados ao atendimento dessa população (Consultório de Rua, Centro POP, 

centros de acolhida e serviços de abordagem social), mesmo que as pessoas a 

serem beneficiadas não desejem permanecer abrigadas, garantindo a atenção 

integral e o direito universal à saúde (art. 196, caput, CRFB c/c art. 22, §ún., Lei 

nº 8.742/93; 

 

11- A destinação aos servidores, terceirizados e demais colaboradores que 

atendam a população em situação de rua, em todos os equipamentos e serviços 

existentes no Município direcionados ao público, equipamentos de proteção 

individual (EPIs) adequados a diminuir o risco de infecção (máscaras PFF2, 

luvas, roupas e sapatos adequados, hipoclorito de sódio, borrifadores e álcool 

em gel, por exemplo); 

 

12 - O reforço da limpeza adequada dos equipamentos da rede 

socioassistencial, bem como a reposição de sabonete, copos descartáveis e álcool 

gel; 
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13 – Garantir ofertas de utilização de equipamentos públicos com estrutura 

sanitária  (a exemplo de UBS, CAPS, CREAS, CRAS, Centro POP, Estádios, 

Escolas) para a utilização com fins de higiene daqueles que estão em situação de 

rua, a evitar aglomerações, possibilitando que lavem as mãos e tomem banho, 

garantindo a  higiene pessoal daqueles que desejarem; 

 

14 - A ampliação da oferta de acolhimento à população em situação de rua que 

assim deseje, valendo-se da estrutura de edifícios não utilizados no 

momento; 

 

15- Ampliação do quantitativo de tickets para refeições gratuitas no 

restaurante popular, fornecidos pelo Centro POP, para a população em 

situação de rua contemplando a demanda real do município. Além da 

continuidade da fiscalização sanitária do referido restaurante, assim como a 

possibilidade de ampliação do horário de atendimento deste serviço; 

 

16– Garantia de testagem periódica para detecção do COVID-19 a todos os 

trabalhadores de todos os equipamentos e serviços existentes no Município 

direcionados ao cuidado a população em situação de rua; 

 

17- Garantia de testagem periódica para detecção do COVID-19 a todas as 

pessoas acolhidas nos abrigos emergenciais e não emergenciais; 

 

18 - Pagar benefício eventual e/ou aluguel social para a população em situação 

de rua enquanto perdurar a pandemia de COVID-19, em atenção ao que prevê 
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o art. 15, I, e art. 22, caput, ambos da Lei nº 8.742/93 c/c art. 8º, caput e parágrafo 

único do Decreto nº 6.307/2007, bem como estude a possibilidade de alteração 

da lei orçamentária anual a fim de destinar recursos adequados para o 

pagamento dos benefícios eventuais decorrentes de calamidade pública 

conforme art. 22, caput, da Lei nº 8.742/93; 

 

19- Requisitar ou alugar quartos de hotéis e pensões vagos, pelo período 

necessário para garantir o isolamento e a higiene básica adequada das pessoas 

em situação de rua, considerando que estes espaços estejam ociosos, com base 

na supremacia do interesse público (art. 5º, XXII e XXV, CRFB), garantindo 

acompanhamento por equipes de saúde. Tal solicitação também pode ser 

direcionada para imóveis públicos ou privados sem uso ou que não cumpram a 

função social da propriedade; 

 

20- A pretexto de realizar a prevenção da COVID-19, que não seja realizada uma 

política indiscriminada de internação compulsória de pessoas em situação de 

rua, em obediência ao princípio do respeito à dignidade do cidadão e à sua 

autonomia (art. 4º, III, Lei nº 8.742/93); 

 

21 - Suspender imediatamente quaisquer ações de retirada de pertences da 

população que se encontre na rua; 

 

22 - Auxiliar no cadastramento para o benefício emergencial federal, por 

meio dos equipamentos municipais que prestam atendimento à população em 

situação de rua. 
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Art. 2º. Notifiquem-se as autoridades supracitadas para dar-lhes conhecimento 

da presente Recomendação e/ou para apresentar resposta aos fatos aqui 

constantes, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, advertindo-se que o não 

acatamento desta recomendação implicará a necessidade de adoção das 

medidas judiciais cabíveis para cumprimento da legislação federal, estadual e 

municipal. 

 

 

Publique-se 

 

Aracaju, 09 de setembro de 2020 

 

 

Eric Martins Santos de Figueiredo 

Defensor Público 

 

Rosana de Assis Martins 

Defensora Pública 

 

Herick Victor Dantas de Argôllo 

Defensor Público 

 

   Sergio Barreto Morais 

   Defensor Público 

      Coordenador do NUDEDH 
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