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RECOMENDAÇÃO PGJ Nº 07/2021 
 

 
REFERÊNCIA: Intensificação da fiscalização das medidas de enfrentamento 

à COVID-19, do cumprimento das normas sanitárias e medidas não 
farmacológicas emanadas dos gestores, visando amenizar os efeitos 
danosos da disseminação do vírus Sars-CoV-2. 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 9º, inc. XI, da Lei Complementar Estadual nº 12/98 e 
posteriores alterações; 
 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses 
difusos, coletivos, sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da 

Constituição Federal, entre os quais o direito à saúde, previsto no artigo 196 do 
mesmo diploma, sendo certo que a vida é o bem maior a ser protegido pela ordem 
jurídica, devendo ser prioridade para todo gestor público, sobretudo em época de 

pandemia; 
 

CONSIDERANDO que o STJ, no julgamento do RESp 16816901, afirmou que a 
disciplina do direito à saúde encontra na jurisprudência pátria correspondência com 
o próprio direito à vida, de forma que a característica da indisponibilidade do direito 

já decorre dessa premissa firmada; 
 

CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou pandemia para o novo coronavírus, ou seja, momento em que uma 
doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre 

humanos, bem como a situação de calamidade pública imposta ao Estado de 
Pernambuco com a chegada da pandemia da COVID-19, com edição de vários atos 

normativos, em especial o Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020, que 
regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020; 
 
CONSIDERANDO que no âmbito do Ministério Público de Pernambuco, a Portaria 

POR PGJ nº 558/2020 (alterada pela Portaria POR PGJ nº 541/2021), de 12 de 
março de 2020, instituiu o Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do novo 
coronavírus (Sars-CoV-2), órgão excepcional e vinculado à Procuradoria-Geral de 

Justiça, do qual fazem parte todos os Centros de Apoio Operacional às Promotorias 
de Justiça, bem como a Assessoria Técnica em Matéria Constitucional, com vista a 

assegurar a atuação dos membros do Ministério Público de Pernambuco através de 

                                                 

1
 https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/attachments/STJ_RESP_1681690_e93e6.pdf?Signature=xeTHH1%2B%2BQTbxc%2B

SzNyMn4B%2BkeA0%3D&Expires=1591212652&AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO765VPOG&response-content-
type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=48790fadbe59af83b78d3255d19d45bc  
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ação coordenada, da aproximação com as autoridades sanitárias locais, permitindo 
a identificação de eventuais vulnerabilidades dos sistemas estaduais e municipais, 

para respostas eficientes no combate aos riscos da pandemia e a contenção da sua 
propagação, mediante a adoção de eventuais medidas que se fizerem necessárias 

pela Procuradoria Geral de Justiça; 
 
CONSIDERANDO que o último escrutínio promoveu significativa renovação de 

prefeitos nos municípios pernambucanos, ocasionando, via de consequência, a 
substituição de vários gestores que vinham atuando no enfrentamento da COVID-

19 desde o início da pandemia; 
 
CONSIDERANDO que desde a formação do Gabinete de Acompanhamento da 

Pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o Procurador-Geral de Justiça expediu 
diversas recomendações (44 até a presente data), ora direcionadas aos membros 

do Ministério Público de Pernambuco, ora direcionadas às autoridades envolvidas, 
em especial ao Governo do Estado de Pernambuco e às Prefeituras Municipais, bem 
como à população em geral, destacando no ano de 2020 as seguintes: 

 
1. Recomendação PGJ nº 03/20202 - Recomenda aos membros cobrar dos 

municípios a elaboração de Planos de Contingência para enfrentar o surto de 
Coronavírus; 

2. Recomendação PGJ n.º 09/20203 - Recomenda que membros do MPPE 
adotem as medidas necessárias para o cumprimento das normas editadas 

pelo Governo do Estado; 
3. Recomendação PGJ n.º 14/20204 - Indica medidas e providências que 

devem ser tomadas para o acompanhamento e fiscalização de carreatas 
municipais, em observação ao Decreto n.º 48.837; 

4. Recomendação PGJ n.º 18/20205 - Dispõe sobre estruturação da rede 
municipal de saúde e adoção de providências urgentes para leitos de 

retaguarda (Covid-19); 
5. Recomendação PGJ n.º 24/20206 - Uso de máscaras e o estímulo à 

produção desses insumos pelas empresas integrantes do Polo de Confecção e 
microempresas locais; 

6. Recomendação PGJ n.º 26/20207 - Intensificação no acompanhamento e 

fiscalização das determinações do Governo de Pernambuco relativas ao 
isolamento social; 

                                                 

2 https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mppe.mp.br%2Fmppe%2Fsou-ministerio%2Fdiario-

oficial-link-sou-mppe%2Fcategory%2F674-diario-oficial-2020%3Fdownload%3D8515%3Adiario-oficial-

eletronico-mppe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3yYZtkz7xrd-47KrcxSnyiMpe8g 

3 https://drive.google.com/file/d/1TR39Hq5zo6CzQOmkudDRvQZmT2aGy5f-/view 

4 https://drive.google.com/file/d/1GRvf6p0Dimzk-nkQ4cBfcwt_Zu7fzk5n/view 

5 https://drive.google.com/file/d/1i7rfUkDjp6whr5ojIf_sRAcmcUMK-ZRm/view 

6 https://drive.google.com/file/d/1Kvl6CjBhxDTmDmTXDdv0XPh9vdKcA276/view 

7 https://drive.google.com/file/d/13RrrTammSPAhfH7pienttf_lZNe-lK5U/view 
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7. Recomendação PGJ n.º 31/20208 - Dispõe sobre o uso obrigatório de 

máscaras; 
8. Recomendação PGJ n.º 37/20209 - Refere-se à necessidade de 

cumprimento das normas sanitárias em eventos corporativos. 

 
CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Governo Estadual, pela Secretaria de 

Estado da Saúde e pela Secretaria-Executiva de Vigilância em Saúde de 
Pernambuco, para conter a disseminação da pandemia; 
 
CONSIDERANDO que os dados epidemiológicos comprovam o recrudescimento do 
número de casos e mortes de pessoas infectadas com a COVID-19, inclusive com o 

aumento da ocupação dos leitos de UTI na rede pública e privada, pelo que se 
mostra necessário garantir que as medidas restritivas até então adotadas sejam 

capazes de reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, tensionado em razão do 
iminente esgotamento dos leitos com pacientes graves; 

 
CONSIDERANDO se tratar de fato público e notório a transmissão comunitária do 
novo coronavírus, bem como a circulação das variantes africana, britânica e 

amazônica, cujos estudos recentes demonstram evidência de alto poder de contágio 
e letalidade; 

 
CONSIDERANDO o devastador impacto humanitário provocado pela pandemia do 

Sars-CoV-2, onde até o presente momento mais de 270.000 vidas foram ceifadas 
somente no Brasil, especialmente por não se contar, até o presente momento, com 
qualquer alternativa terapêutica cientificamente comprovada e disponível para 

tratar a doença causada pelo novo coronavírus, o que reforça a necessidade 
também de fortalecimento das medidas não farmacológicas até então adotadas, 

que devem se somar aos esforços de todos os gestores; 

 
CONSIDERANDO que os municípios pernambucanos já dispõem de planos de 
contingência para enfrentar a COVID-19, sendo orientados pelo CONASS (Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde) e CONASEMS (Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde) a também instituírem gabinetes de crise, conforme disposto 
no Guia Orientador para o Enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção à 

Saúde, “que deverá ter reuniões diárias para alinhamento das ações, análise dos 
resultados, atualização dos dados e deliberação das ações diárias e prioridades10”; 

 
CONSIDERANDO que a instalação dos gabinetes de crise se afigura providência 
de extrema importância, especialmente no atual momento da pandemia, visto a 

necessidade de melhor gerenciamento das demandas e necessidades dos recursos 

                                                 

8 https://drive.google.com/file/d/1if4SgSbccXH0xy50d1G74xUKcvI6vUBH/view 

9 https://drive.google.com/file/d/1kqzsspK1XUD81Qw5Ki4u5-LWcEBcxGqS/view 
10 http://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-2-ed-com-

anexos.pdf (pag. 100) 
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disponíveis, em razão do iminente colapso dos sistemas de saúde, bem como sua 
integração com os Centros de Operações de Emergência Estadual (COE), já 

existentes e em funcionamento em todas as unidades da federação; 

 
CONSIDERANDO que o momento requer a união e todos os entes federativos 
(união, estados e municípios) quanto à necessidade de ampliação da rede 
assistencial à saúde pernambucana, notadamente com a implantação de novos 

leitos de UTI, em decorrência do exponencial crescimento do número de casos 
graves, devendo ser utilizados todos os serviços de saúde disponíveis no território, 

tanto de baixa, média, como de alta complexidade; 

 
CONSIDERANDO que a instalação de novos leitos e o processo de vacinação em 
curso não se mostram suficientes para conter o galopante avanço da pandemia, se 
fazendo necessário o efetivo cumprimento das medidas não farmacológicas até 

então implementadas; 

 
CONSIDERANDO que, inobstante a vigência de vários atos normativos editados 
pelas autoridades sanitárias, alguns deles repristinados por mais de uma vez, 

denotando não só o descumprimento pelos segmentos atingidos, como possível 
deficiência na fiscalização pelos órgãos de controle; 

 
CONSIDERANDO que dentre esses atos, destacam-se: 
 

1) A obrigatoriedade do uso de máscaras, mesmo que artesanais, em todo os 
espaços de acesso aberto ao público no Estado de Pernambuco; 

2) O cumprimento dos protocolos sanitários setoriais para as atividades 
econômicas, sociais e religiosas no estado; 

3) A restrição do exercício de atividades econômicas e sociais em dias e 
horários especificados; 

4) A proibição da realização de eventos corporativos, institucionais, públicos ou 
privados, para fins de reuniões, treinamentos, seminários, congressos e 

similares, bem como a realização de shows, festas, eventos sociais de 
qualquer tipo, com ou sem comercialização de ingressos, em ambientes 

fechados ou abertos, públicos ou privados, inclusive em clubes sociais, 
hotéis, bares, restaurantes, faixa de areia e barracas de praia, 
independentemente do número de participante. 

 
CONSIDERANDO ainda que tais condutas podem ensejar os tipos penais previstos 

no art. 1º XIV, do Decreto Lei 201/67 (negar execução a lei federal, estadual ou 
municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da 
impossibilidade, por escrito, à autoridade competente) e art. 268 do Código Penal 

(infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 
propagação de doença contagiosa); 
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CONSIDERANDO que compete aos Promotores de Justiça com atribuição na 
defesa da saúde o ajuizamento de ações cíveis e a expedição de recomendações 

aos infratores, inclusive órgãos públicos e autoridades com atribuição sanitária ou 
não, bem como aos Promotores de Justiça com atribuição criminal a apuração dos 

crimes correlatos; 
 
CONSIDERANDO que a ocorrência do Estado de Calamidade Pública exige dos 

gestores a adoção de uma série de medidas orçamentárias e financeiras 
excepcionais no âmbito da Administração Pública, de modo a otimizar o gasto 

público, bem como conferir caráter prioritário e célere às ações de enfrentamento à 
Covid-19;  

 
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 173/2020 proibiu a realização de 
diversas despesas não essenciais por partes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, até 31 de dezembro de 2021 (art. 8º); 

 
CONSIDERANDO que os gastos relacionados ao combate da pandemia devem se 
justificar a partir dos princípios constitucionais da necessidade, finalidade, 
economicidade e eficiência e que, neste sentido, é a jurisprudência recente do 

Supremo Tribunal Federal acerca de gastos supérfluos em tempos de pandemia, 
materializada em voto do Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 669/DF3:”O uso 

de recursos públicos para tais fins, claramente desassociados do interesse público 
consistente em salvar vidas, proteger a saúde e preservar a ordem e o 
funcionamento do sistema de saúde, traduz uma aplicação de recursos públicos que 

não observa os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, além de 
deixar de alocar valores escassos para a medida que é a mais emergencial: salvar 

vidas (art. 37, caput e §1º, CF)“; 

 
CONSIDERANDO que o princípio da reserva do possível em harmonia com o do 
mínimo existencial exige do gestor público, em situação de escassez de recursos e 
diante do quadro de emergência, a priorização de gastos para o enfrentamento da 

situação emergencial e em especial das pessoas mais carentes que já se encontram 
em processo de agravamento da precarização de sua cobertura social; 

 
CONSIDERANDO, ainda, que a Administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal;  
 
CONSIDERANDO que o agente público, de qualquer nível ou hierarquia, por força 

do artigo 4º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), deve 
respeitar e fazer respeitar os princípios da administração pública, sob pena de 
sofrer as sanções da referida lei; 
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CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da Administração Pública qualquer ação ou omissão que viole 

os deveres de legalidade, moralidade, imparcialidade, publicidade, honestidade e 
lealdade às instituições, cominando ao agente público ímprobo as penalidades 

previstas no art. 12, III, da Lei nº 8429/92;  
 
CONSIDERANDO que a recusa no cumprimento das normas sanitárias federal e 

estadual e a prática de fins proibidos, notadamente as medidas de isolamento, 
poderá ensejar a responsabilização dos agentes públicos, por ofensa aos princípios 

da administração pública (art. 11 da Lei n 8.429/92);  
 
CONSIDERANDO que a configuração da infração das medidas sanitárias podem 

ser cumuladas com diversos tipos penais descritos e previstos na legislação pátria, 
a depender do contexto fático e ante a diversidade de bens jurídicos a serem 

protegidos;  
 
CONSIDERANDO que sempre que uma pessoa, nas mais variadas hipóteses 

possíveis, independentemente do contexto, tem ciência de que está infringindo 
determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou a propagação 

de doença contagiosa, bem como, apresentação de projetos de leis que visem 
elastecer atividades consideradas essenciais em desobediência ou com o fim de 
burlar as normas de vigilâncias sanitárias devidamente previstas nos decretos 

acima normatizados concorre para as práticas dos dispositivos penais acima 
mencionados; 

 
CONSIDERANDO, por fim, a edição do Decreto Executivo nº 50.433, de 15 de 

março de 2021, que estabelece medidas temporárias ainda mais restritivas em todo 
o Estado de Pernambuco para o enfrentamento da COVID-19.  
 

 
 

RESOLVE: 
 
I – RECOMENDAR aos Promotores de Justiça do Estado de Pernambuco, sem 

caráter vinculativo e respeitada a independência funcional: 
 

a) que intervenham junto aos Prefeitos dos respectivos municípios, para que 
instalem, caso ainda não tenham instalado, seus respectivos gabinetes de 
crise para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, nos termos do 

Guia Orientador para o Enfrentamento da Pandemia na Rede de 
Atenção à Saúde do CONASS e CONASEMS, de forma que essa 

instância possa centralizar e maximizar as decisões estratégicas e 
emergenciais que a pandemia da COVID-19 requer; 
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b) que intensifiquem o controle junto aos gestores e órgãos fiscalizatórios, 
visando o efetivo cumprimento dos atos normativos sanitários referentes aos 

temas abaixo relacionados: 

 
1. Instalação e/ou requalificação de unidades de saúde de baixa, 

média e alta complexidade, de âmbito local ou regional, 

correspondentes ao porte populacional do seu município, tais 
como leitos de retaguarda, enfermarias, abrigos temporários, 
espaços de proteção social, hospitais de campanha, leitos de 

assistência crítica, UTIs, ampliando a capacidade de 
atendimento hospitalar e garantindo a suspensão criteriosa das 

internações e procedimentos eletivos na sua rede de serviços 
próprios ou contratados pelo SUS, dentre outras providências; 

2. Obrigatoriedade do uso de máscaras, mesmo que artesanais, em todo 
os espaços de acesso aberto ao público no Estado de Pernambuco; 

3. Cumprimento dos protocolos sanitários setoriais para as atividades 
econômicas, sociais e religiosas no estado; 

4. Cumprimento das restrições do exercício de atividades econômicas e 
sociais impostas pelo Decreto Executivo nº 50.433, de 15 de 

março de 2021; 
5. Proibição da realização de eventos corporativos, institucionais, públicos 

ou privados, para fins de reuniões, treinamentos, seminários, 
congressos e similares, bem como a realização de shows, festas, 
eventos sociais de qualquer tipo, com ou sem comercialização de 

ingressos, em ambientes fechados ou abertos, públicos ou privados, 
inclusive em clubes sociais, hotéis, bares, restaurantes, faixa de areia 

e barracas de praia, independentemente do número de participante. 
 

c) que envidem todos os esforços, no âmbito da saúde, criminal e da 

probidade administrativa, para que sejam efetivamente cumpridas as 
medidas ora tratadas, visando maximizar todas as medidas sanitárias até 

então adotadas e que buscam arrefecer o crescimento da pandemia, 
inclusive com a priorização de recursos públicos para cumprir e fazer cumprir 
as determinações sanitárias oriundas do Governo Federal e do Governo do 

Estado de Pernambuco para prevenção e contenção à Covid-19; 

 
d) provoquem os respectivos municípios para que destinem parte dos 
recursos recebidos para o enfrentamento à COVID-19 em ações de educação 

em saúde, visando coibir as aglomerações de pessoas, o descumprimento 
das normas sanitárias e de biossegurança, sugerindo: 

 
1. A divulgação nas mídias (facebook, instagram, rádios, tvs, etc.) sobre 

a necessidade de efetivo cumprimento das normas sanitárias 
restritivas, distanciamento social, uso de máscaras e medidas de 
higiene respiratória, visto a gravidade do momento pandêmico; 
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2. A realização de rondas educativas com a emissão de avisos sonoros 

emitidos por dispositivos instalados nas viaturas da polícia civil e/ou 
militar, guarda municipal, vigilância em saúde ou através de qualquer 
outro meio utilizado para essa finalidade, nos locais onde estejam 

ocorrendo as transgressões ou que sejam mais frequentes; 

 

e) seja realizada reunião, com a máxima urgência que o caso requer, 
preferencialmente por meio virtual, com o gabinete de crise da 

pandemia da Covid-19 do município ou, em caso de sua não 
instalação, com as autoridades locais competentes, ocasião em que 

serão comunicadas e esclarecidas as providências a serem adotadas, 
além de outras medidas pertinentes em âmbito local; 

 
f) que, após a providência acima mencionada, seja lavrada ata da 

reunião e encaminhada ao Gabinete de Acompanhamento da 
Pandemia do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2), Portaria PGJ nº 

558/2020, através do e-mail chefgab@mppe.mp.br, para 

subsidiar o monitoramento por parte dos CAOPS e adoção de 
providências cabíveis; 

 
g) que encaminhem ao e-mail pgj@mppe.mp.br representação ao 

Procurador-Geral de Justiça, com cópia de condutas praticadas pelos 
Prefeitos que possam motivar o seguinte: 

 
1. Ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de 

Justiça de Pernambuco, por ofensa aos artigos 75, 97, 159 e 161 da 

Constituição Estadual e aos artigos 5º, caput, 6º, caput, 23, II, 24, 
XII, 30, II, e 196 a 198 da Constituição Federal;  

2. Ajuizamento de representação ao Tribunal de Justiça de Pernambuco 
para Intervenção Estadual, prevista no art. 91, IV, alíneas "b" e "q" da 

Constituição Estadual (para assegurar a execução de lei ou ato 
normativo e para observância dos direitos fundamentais da pessoa 

humana), na forma do art. 67, § 2º, inc. III, da Carta Política do 
Estado de Pernambuco;  

3. Ajuizamento de ação penal pela prática das condutas penais previstas 

no art. 1º, XIV, do Decreto Lei 201/67 e art. 268 do Código Penal, na 
forma do art. 10, inc. IV, da Lei Complementar nº 12/94 e art. 61, inc. 

I, alínea "a", da Constituição de Pernambuco; 
 

II – Encaminhe-se a presente recomendação à: 
 

a) Assessoria Ministerial de Comunicação Social para que adote as 

providências necessárias a dar conhecimento desta Recomendação à 
população em geral, a fim de possibilitar ao cidadão denunciar ao Promotor 
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de Justiça local e demais órgãos de fiscalização a respeito do 
descumprimento desta Recomendação; 

 
b) à AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco), dando-lhe 

conhecimento desta Recomendação, inclusive para que possa informar a 
todos os Excelentíssimos Senhores Prefeitos do Estado de Pernambuco; 

 
c) ao Governo do Estado de Pernambuco, dando-lhe conhecimento desta 
Recomendação, inclusive para que possa informar a todos os Secretários de 

Estado e demais órgãos estaduais que entender pertinente; 

 
d) aos CAOP’s Saúde, Criminal e Patrimônio Público, para que possam 
subsidiar os Promotores de Justiça com material de apoio porventura 

solicitado. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Recife, 15 de março de 2021. 

 
 

PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA 
Procurador-Geral de Justiça 
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