
 

RECOMENDAÇÃO PGJ Nº 08/2021 
 
 

REFERÊNCIA: Adoção de medidas no âmbito criminal para coibir o 
descumprimento das regras regulamentares relativas à vedação de 
aglomerações, notadamente a promoção de festas particulares e clandestinas, e 
eventos corporativos. 
 
 
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, 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 50.346, de 1º de março de 2021, 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, de 12 de março de 2020, institui 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 ação coordenada, através 
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, para  
a adoção de eventuais medidas que se fizerem necessárias pela Procuradoria Geral de 
Justiça; 
 
CONSIDERANDO que durante esse período a Procuradoria-Geral de Justiça expediu  
várias recomendações, seja para membros do Ministério Público de Pernambuco, seja 
para as autoridades envolvidas, em especial o Governo do Estado de Pernambuco e 
as Prefeituras Municipais, bem como à população em geral;  
 



 
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 o teor do Decreto nº 50.346, de 1º de março de 2021, do 
Governador do Estado de Pernambuco, o qual estabelece, em todo território do Estado 
de Pernambuco, a vedação até 17 de março de 2021, da realização de eventos 
corporativos, institucionais, públicos ou privados, para fins de reuniões, treinamentos, 
seminários, congressos e similares (art. 8º), e, até ulterior deliberação, 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 participantes (art. 9º); 
 
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 e, em seu art. 6º, com a vedação 
de “realização de shows, festas, eventos sociais de qualquer tipo, com ou sem a 
comercialização de ingressos, em ambientes fechados ou abertos, públicos ou 
privados, inclusive em clubes sociais, hotéis, bares, restaurantes, faixa de areia e 
barracas de prais, independentemente do número de participantes”, no período de 18 a 
28 de março de 2021. 
 
CONSIDERANDO que mesmo diante de todas as medidas restritivas até então 
estabelecidas, devem ser coibidas as ações daqueles que insistirem no  
descumprimento das regras sanitárias, conforme amplamente divulgado nas mídias; 
 
CONSIDERANDO se tratar de fato público e notório a contumaz aglomeração de  
pessoas, principalmente em razão das atividades de lazer e eventos clandestinos, 
em detrimento das determinações das autoridades sanitárias, evidenciando 
menosprezo à dor dos enfermos, às vidas ceifadas, ao esforço coletivo para a 
contenção da  pandemia, enfim, à grave situação de saúde pública enfrentada pela 
humanidade; 
 
CONSIDERANDO o devastador impacto humanitário provocado pela pandemia do  
Sars-CoV-2, notadamente por não se contar, até o presente momento, com qualquer  
alternativa terapêutica cientificamente comprovada e disponível para tratar a doença 
causada pelo novo coronavírus; 
 
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 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 que o art. 268, do Código Penal, define como infração de 
medida sanitária preventiva, “infringir determinação do poder público, destinada a 



 
impedir  introdução ou propagação de doença contagiosa”, com pena de detenção de 
um mês a um ano e multa, aplicando-se aos organizadores e responsáveis pela 
promoção de eventos sociais clandestinos, de qualquer natureza e independentemente 
do número de participantes, bem como ao público presente, que voluntariamente adere 
ao descumprimento das regras de isolamento social previstas nos decretos estaduais e 
potencializam os riscos de disseminação em larga escala do novo coronavírus; 
 
CONSIDERANDO que, a depender da avaliação do caso concreto, pode ser tipificado 
o crime de associação criminosa, previsto no art. 288, caput, do Código Penal, com 
vistas ao enquadramento dos organizadores e realizadores dessas festas clandestinas, 
pois elas demandam, em maior ou menor medida, atuação coordenada e logística 
desde a sua fase de planejamento, envolvendo um número considerável de pessoas, 
com distribuição de tarefas relacionadas à divulgação nas redes sociais, ao aluguel ou 
cessão de imóveis, à contratação de atrações musicais, à montagem de palcos, à 
cobrança de ingressos e à venda de alimentos e bebidas, dentre inúmeras outras 
tarefas também na fase de execução; 
 
CONSIDERANDO que a recusa ou desatendimento injustificado às ordens das 
autoridades policiais e sanitárias ou de quaisquer agentes públicos competentes para 
fiscalizar e coibir as festas clandestinas e dispersar tais aglomerações ilegais, configura 
o crime de desobediência, previsto no art. 330, caput, do Código Penal, punido com 
detenção, de quinze dias a seis meses, e multa; 
 
CONSIDERANDO que o indivíduo presente numa festa clandestina, ciente de sua 
contaminação pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), pode ser responsabilizado 
criminalmente por ato capaz de produzir o contágio, caso tenha a intenção de transmitir 
a moléstia grave – COVID-19 (dolo direto e específico), independente do efetivo 
contágio das potenciais vítimas, em face da natureza formal do delito de “perigo de 
contágio de moléstia grave”, expresso no art. 131, caput, do Código Penal, assim 
enunciado: Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está 
contaminado, ato capaz de produzir o contágio: Pena – reclusão, de um a quatro anos, 
e multa; 
 
CONSIDERANDO ainda a possibilidade de tipificação subsidiária do crime de “perigo 
para a vida ou saúde de outrem”, previsto no art. 132, caput, do Código Penal, com 
pena detenção, de três meses a um ano, nos casos em que o indivíduo, sabendo de 
seu contágio, participa da festa clandestina, expondo as pessoas aglomeradas a perigo 
direto e iminente de contágio ou assumindo o risco de produzir o resultado (perigo 
concreto e dolo genérico ou eventual), se o fato não constitui crime mais grave; 
 
RESOLVE:  
 
I – RECOMENDAR aos Promotores de Justiça do Estado de Pernambuco com  
atribuição criminal, sem caráter vinculativo e respeitada a  independência funcional:  
 
a) que adotem as providências necessárias para, no âmbito de suas 
atribuições, fazerem cumprir as normas sanitárias federal, estadual e municipal, e 
reprimir as suas violações, notadamente às medidas já impostas pelo Estado de 



 
Pernambuco, proibitivas da realização de shows, festas e 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 participantes (arts. 8º e 9º 
do Decreto nº 50.346, de 1º de março de 2021, e art. 6º, Decreto nº 50.433/2021, de 15 
de março de 2021); 
 
b) que advirtam aos organizadores de eventos e à população em geral que sua 
conduta pode se enquadrar nos crimes de infração de medida sanitária preventiva 
(art. 268, do Código Penal); associação criminosa (art. 288, caput, do Código 
Penal); desobediência (art. 330, caput, do Código Penal); perigo de contágio de 
moléstia grave (art. 131, caput, do Código Penal); e perigo para a vida ou saúde 
de outrem (art. 132, caput, do Código Penal); sem prejuízo de outros delitos a serem 
avaliados no caso concreto; 
 
c) que orientem a atuação das Polícias Militar e Civil para que fiscalizem o 
cumprimento dos arts. 8º e 9º do Decreto nº 50.346, de 1º de março de 2021, e art. 6º, 
Decreto nº 50.433/2021, de 15 de março de 2021, e, nesse sentido, prestem o devido 
apoio às autoridades sanitárias estaduais e municipais, organizando-se logisticamente 
para autuação de todos os infratores (organizadores e público presente) e procedendo 
com a lavratura dos procedimentos policiais de flagrante delito, conforme o caso (TCO 
e/ou APFD); 
 
d) que orientem os Delegados de Polícia Civil a avaliar, em cada caso concreto, a 
presença dos elementos do tipo penal do art. 288, caput, do Código Penal, em face dos 
organizadores e realizadores das festas clandestinas, determinando um levantamento 
dos termos circunstanciados de ocorrência já lavrados e de outros procedimentos já 
instaurados pela Polícia Civil e pelas autoridades sanitárias, de forma a identificar as 
identidades de organizadores e promotores de festas clandestinas que tenham 
praticado o crime do art. 268, do Código Penal, de forma reiterada. 
 
d) 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; 
 
e) 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. 
 
 

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 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, notadamente para que possa informar à Secretaria de Defesa Social e 
demais órgãos estaduais que entender pertinente; 
 
d) ao CAOP Criminal, para que possa subsidiar os Promotores de Justiça  com material 
de apoio porventura solicitado. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.  

 
 

Recife, 16 de março de 2021. 
 
 
 
 

PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA 
Procurador-Geral de Justiça 

 

PAULO AUGUSTO DE 
FREITAS 
OLIVEIRA:1885413

Assinado de forma digital por 
PAULO AUGUSTO DE FREITAS 
OLIVEIRA:1885413 
Dados: 2021.03.16 12:24:17 -03'00'


