
 
 

RECOMENDAÇÃO 01/2021
2º Promotoria de Justiça

 
Sei 19.16.1358.0021118/2021-68

 
 

Assunto: Recomendação expedida em virtude das medidas restritivas adotadas em
razão do Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico, em
todo o território do Estado de Minas Gerais - Protocolo nº 130, de 3 de março de
2021.

 
 
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Executivo n° 14.222, de 17 de março de 2021, do Município de
Santa Rita do Sapucaí/MG, que "dispõe sobre o cumprimento das Deliberações do Comitê Extraordinário
COVID-19 nº 130, de 03 de março de 2021 e nº 138, de 16 de março de 2021", e que, em seu art.
1º, institui no Município de Santa Rita do Sapucaí as medidas constantes nas Deliberações do Comitê 
Extraordinário Covid-19 nº 130, de 03 de março de 2021 e 138, de 16 de março de 2021;
 
CONSIDERANDO que a deliberação nº 130/2021 proíbe a circulação de pessoas no horário
compreendido entre 20h e 5h, observado o disposto no §3º do art. 7º (alterado pela deliberação nº
136/2021);
 
CONSIDERANDO que a deliberação nº 130/2021 também proíbe a realização de visitas sociais,
eventos, encontros e reuniões de qualquer natureza, públicos ou privados, ressalvado o disposto no inciso
III do art. 3º, conforme disposto no inciso V do art. 7º;
 
CONSIDERANDO que a deliberação nº 130/2021, em seu art. 9º, trata do descumprimento do disposto
na deliberação, sujeitando o infrator às sanções previstas no art. 97 da Lei nº 13.317, de 1999, no que
couber e, em seu parágrafo único, que as infrações sanitárias que também possam configurar ilícitos
penais serão comunicadas à autoridade policial e ao Ministério Público;
 
CONSIDERANDO que a Constituição da República de 1988 não prevê, genericamente, a existência de
"toque de recolher" ou de "confinamento domiciliar obrigatório";
 
CONSIDERANDO que a restrição do direito de reunião e a obrigação de permanência em localidade
determinada somente são previstas nas hipóteses de Estado de Defesa ou Estado de Sítio (art. 136, S1°, I,
a', e art. 139, I, da Constituição da República de 1988);
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CONSIDERANDO que as liberdades de locomoção e de reunião são direitos humanos fundamentais
previstos no art. 5°, XV e XVI, da Constituição da República de 1988;
 
CONSIDERANDO que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial (art. 5°, XI, da Constituição da República de 1988);
 
CONSIDERANDO que a imposição abstrata de "toque de recolher" e "confinamento domiciliar
obrigatório" fora das hipóteses de Estado de Defesa ou Estado de Sítio viola potencialmente o direito
fundamental à liberdade de locomoção;
 
CONSIDERANDO que a fiscalização da proibição abstrata de realizar qualquer tipo de evento privado
transgride potencialmente a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio;
 
CONSIDERANDO que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa constituem fundamentos da
República Federativa do Brasil (art. 19, IV, da Constituição da República de 1988);
 
CONSIDERANDO que a todos é assegurado o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei (art. 170,
parágrafo único, da Constituição da República de 1988);
 
CONSIDERANDO que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá,
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor
público e simplesmente indicativo para o setor privado (art. 174, caput, da Constituição da República de
1988);
 
CONSIDERANDO que a proibição abstrata de consumo e de comércio de produtos lícitos no interior de
estabelecimentos comerciais ou em suas adjacências (calçada ou via pública) viola potencialmente os
princípios e regras que regem a ordem econômica e os direitos dos consumidores;
 
CONSIDERANDO que o emprego de força policial para a dissolução de reuniões privadas, para o
cerceamento da liberdade de locomoção, para interdição de estabelecimentos comerciais e para o
recolhimento de produtos lícitos caracteriza, potencialmente, submissão de cidadãos a tratamento
desumano e degradante, vedado pelo art. 5°, II, da Constituição da República de 1988;
 
CONSIDERANDO que a fixação de "toque de recolher" e de "confinamento domiciliar obrigatório", a
proibição genérica de realizar reuniões privadas e a vedação de comercialização e consumo de produtos
lícitos em estabelecimentos comerciais e adjacências (calçada ou via pública), não são medidas previstas
na Lei Federal n° 13.979/2020, nem naquelas que posteriormente a modificaram;
 
CONSIDERANDO que ninguém ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei (art. 5", 11, da Constituição da República de 1988);
 
CONSIDERANDO que, no âmbito da administração pública, o princípio da legalidade (art. 37, caput, da
Constituição da República de 1988) limita as ações do administrador estritamente àquilo que a lei permita,
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e não àquilo que ela expressamente não proíba;
 
CONSIDERANDO que a resistência ativa ou passiva dos cidadãos à execução das medidas
potencialmente inconstitucionais já mencionadas encontraria amparo, em tese, e a depender do caso
concreto, nas excludentes de ilicitude da legitima defesa e do exercício regular de direito (art. 23, III, c art.
25, do Código Penal);
 
CONSIDERANDO a necessidade de prudência e autocontenção das autoridades públicas, sobretudo no
tocante aos limites constitucionalmente impostos a cada um dos entes federados, nas respectivas áreas de
competência;
 
CONSIDERANDO que, no cenário de inconstitucionalidade apontado, a noticiada atuação policial,
baseada nas determinações do Decreto Executivo n° 14.222/2021 do Município de Santa Rita do
Sapucaí/MG, poderá constituir ação ilegal e abusiva, a autorizar a devida apuração e responsabilização;
 
CONSIDERANDO que a prisão de indivíduos em manifesta desconformidade com as hipóteses legais
pode configurar, em tese, crime previsto art. 9°, da Lei Federal n° 13.869/2019 (Lei de Abuso de
Autoridade);
 
CONSIDERANDO que a invasão ou adentramento em imóvel alheio ou suas dependências, à revelia da
vontade do ocupante, sem determinação judicial ou fora das condições previstas em lei, pode configurar,
em tese, crime previsto no art. 22, da Lei Federal n° 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade);
 
CONSIDERANDO que proceder à obtenção de prova, em procedimento de fiscalização, por meio
manifestamente ilícito, pode configurar, em tese, crime previsto no art. 25, da Lei Federal n° 13.869/2019
(Lei de Abuso de Autoridade);
 
CONSIDERANDO que a requisição ou instauração de procedimento investigatório de infração penal ou
administrativa em desfavor de alguém, à falta de indicio da prática de crime ou infração administrativa,
pode configurar, em tese, crime previsto no art. 27, da Lei Federal n° 13.869/2019 (Lei de Abuso de
Autoridade);
 
CONSIDERANDO que iniciar ou proceder à persecução penal ou administrativa sem justa causa
fundamentada ou contra quem sabe inocente pode configurar, em tese, crime previsto no art. 30, da Lei
13.869/2019 Lei de Abuso de Autoridade);
 
CONSIDERANDO que exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer,
sem expresso amparo legal, pode configurar, em tese, crime previsto no art. 33, da Lei Federal n°
13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade);
 
CONSIDERANDO que o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade pode ser não só servidor público
civil ou militar, mas também qualquer agente público da administração direta ou indireta, de qualquer dos
Poderes do Município, inclusive membros do Poder Executivo exercentes de mandato (art. 2°, da Lei
Federal n° 13.869/2019);
 
CONSIDERANDO que todo aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a
este cominadas, na medida de sua culpabilidade (art. 29, caput, do Código Penal);
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CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão que viole
os deveres de legalidade e lealdade às instituições, inclusive a prática de ato visando fim proibido em lei
ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência (art. 11, caput, e I, da lei Federal n
8.429/1992);
 
CONSIDERANDO que todo aquele que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade está
sujeito às sanções respectivas (art. 3°, da Lei Federal n° 8.429/1992);
 
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 129, II, da Constituição da República de 1988, compete ao
Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos nela assegurados;
 
CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público o exercício do controle externo da atividade
policial, tendo em vista a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder, bem como a
competência dos órgãos incumbidos da segurança pública (art. 3°, 'c' e 'e', e art. 9°, da Lei Complementar
Federal n° 75/93);
 
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir recomendações visando a melhoria dos
serviços públicos e de relevância pública, bem como o respeito aos direitos, interesses e bens cuja defesa
lhe compete promover (art. 6°, XX, da Lei Complementar Federal n° 75/1993, art. 27, I, e parágrafo
único, IV, da Lei Federal n° 8.625/1993);
 
RECOMENDA-SE:
 

1. Ao Excelentíssimo Senhor Comandante da 114ª Cia, do 20° BPM de Santa Rita
do Sapucaí:

a. que expeçam orientação às unidades comandadas no sentido de SE ABSTEREM de
executar a fiscalização - por si ou mediante apoio a outros órgãos - do cumprimento
das medidas de "toque de recolher", "confinamento domiciliar obrigatório", proibição
de reuniões privadas em espaços de uso particular ou familiar que não dependam de
alvará do poder público e proibição de consumo e venda de produtos lícitos em
comércios em geral e adjacências; 

b. que expeçam orientação às unidades comandadas para que os policiais militares SE
ABSTENHAM de efetuar a prisão em flagrante ou a condução, à Delegacia de Polícia
- por qualquer infração penal com base no Decreto Executivo n° 14.222/2021 do
Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, mas especialmente pelo crime do art. 268, do
Código Penal, de cidadãos que porventura estejam a exercer os direitos constitucionais
violados pelas medidas especificadas no item 1.a;

c. que expeçam orientação às unidades comandadas para que os policiais militares SE
ABSTENHAM de efetuar a prisão em flagrante ou a condução à Delegacia de Polícia
- especificamente pelos crimes de resistência, desobediência e desacato (art. 329 a art.
331, do Código Penal) - de cidadãos que porventura venham a apresentar resistência
ativa ou passiva à execução, por outros órgãos de fiscalização, das medidas
especificadas no item 1.a;

d. que expeçam orientação às unidades comandadas para que os policiais militares, nos
termos do art. 301 e do art. 304, do Código de Processo Penal, PRENDAM EM
FLAGRANTE e conduzam à Delegacia de Polícia - para as providências de polícia
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judiciária -, por eventual crime de abuso de autoridade, os servidores públicos que
fizerem executar as medidas especificadas no item 1.a.

 

2. À Ilustríssima Senhora Delegada do Município de Santa Rita do Sapucaí:

a. que oriente investigadores e outros agentes lotados na unidade policial para que se SE
ABSTENHAM de executar a fiscalização - por si ou mediante apoio a outros órgãos -
do cumprimento das medidas de "toque de recolher", "confinamento domiciliar
obrigatório", proibição de reuniões privadas em espaços de uso particular ou familiar
que não dependam de alvará do poder público e proibição de consumo e venda de
produtos lícitos em comércios em geral e adjacências;

b. que oriente investigadores e outros agentes lotados na unidade policial para que se
ABSTENHAM de efetuar a condução, o registro de termo circunstanciado de
ocorrência ou a ratificação da prisão em flagrante por qualquer infração penal com
base no Decreto Executivo n°14.222/2021 do Município de Santa Rita do Sapucaí,
mas especialmente pelo crime do art. 268, do Código Penal - de cidadãos que
porventura estejam a exercer os direitos constitucionais violados pelas medidas
especificadas no item 2.a;

c. que oriente investigadores e outros agentes lotados na unidade policial para que SE
ABSTENHAM de efetuar a condução, o registro de termo circunstanciado de
ocorrência ou a ratificação da prisão em flagrante - especificamente pelos crimes de
resistência, desobediência e desacato (art. 329 a art. 331, do Código Penal) - de
cidadãos que porventura venham a apresentar resistência ativa ou passiva à execução,
por outros órgãos de fiscalização, das medidas especificadas no item 2.a;

d. que oriente investigadores e outros agentes lotados na unidade policial para que, tendo
a si apresentados servidores públicos que hajam sido presos em flagrante por eventual
crime de abuso de autoridade decorrente da execução das medidas especificadas no
item 2.a, verifiquem se a prisão se deu nas situações previstas no art. 302, do Código
de Processo Penal e, caso positivo, procedam à formalização de auto de prisão em
flagrante ou ao registro de termo circunstanciado de ocorrência, a depender da
tipificação da conduta.

 

3. Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Santa Rita do Sapucaí: 

 

a. que DETERMINE aos seus agentes subordinados, de qualquer órgão, a
ABSTENÇÃO da prática de atos de fiscalização especificamente das medidas de
"toque de recolher", "confinamento domiciliar obrigatório", proibição de reuniões
privadas em espaços de uso particular ou familiar que não dependam de alvará do
poder púbico e proibição de consumo e venda de produtos lícitos em comércios em
geral e adjacências;

b. que DETERMINE aos seus agentes subordinados, de qualquer órgão, a
ABSTENÇÃO da prática de atos de interdição de estabelecimentos, apreensão de
produtos, prisão/condução de indivíduos ou a imposição de quaisquer outras sanções
relacionadas às medidas especificadas no item 3.a.

 
REQUISITA-SE, ainda, no prazo de 5 (cinco) dias - em razão da premência das
circunstâncias - a prestação de informações circunstanciadas acerca do cumprimento da
presente Recomendação, bem como a publicação do presente instrumento
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no site da Prefeitura Municipal, na internet, na seção destinada aos informes
relacionados à COVID-19, bem como sua divulgação aos órgãos municipais que
exerçam poder de polícia administrativa, para conhecimento dos respectivos servidores
(art. 27, parágrafo único, IV, in fine, Lei 8.625/93).

 
 

Remeta-se digitalização da presente recomendação ao Comando da 114ª Cia, do 20° BPM de Santa
Rita do Sapucaí, a fim de que se atentem para todas as disposições contidas no item 1.
 
Por fim, ficam os destinatários desta Recomendação cientificados do caráter ilícito das condutas nela
tratadas, de maneira que o eventual descumprimento das providências recomendadas poderá ser
interpretado como ato doloso, sujeitando os agentes, em tese, à responsabilização nas esferas
criminal, civil e administrativa.

 
 

Santa Rita do Sapucaí, 18 de março de 2021
 
 

Francisco Eugênio Coutinho do Amaral
Promotor de Justiça
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