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BREVE ESTUDO SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL EMPRESARIAL NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19  

Legislação do Estado do Rio Grande do Sul – atualizado até 2 de abril de 2020 
 
 
 
 
I. CONTEXTO NACIONAL: MEDIDAS LEGISLATIVAS FEDERAIS DE CARÁTER EMERGENCIAL  
 

Diante da pandemia global do coronavírus (COVID-19), reconhecida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 11/03/2020, o Brasil iniciou a tomada de ações preventivas para 
lidar com a crise que se instala no território nacional. 

 
A Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre medidas para o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. O texto prevê (art. 3º) um rol não exaustivo de medidas 
emergências a serem adotadas pelas autoridades no controle da crise, como a determinação 
de isolamento, de quarentena e a restrição de locomoção, resguardado o exercício e o 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais (§ 8º), assim como a circulação de 
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais 
e cargas, de qualquer espécie, que possam acarretar desabastecimento de gêneros 
necessários à população (§ 11).  

 
Em resumo estruturado, tem-se: 

 
Art. 3º e incisos 

I Isolamento 
II Quarentena 
III Determinação compulsória de: 

a) exames médicos; 
b) testes laboratoriais 
c) coleta de amostras clínicas 
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 
e) tratamentos médicos específicos 

IV Estudo ou investigação epidemiológica 
V Exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver 
VI Restrição excepcional e temporária de entrada e saída do 

País, conforme recomendação técnica e fundamentada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por 
rodovias, portos ou aeroportos 
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VII Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e 
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento 
posterior de indenização justa 

VIII Autorização excepcional e temporária para a importação 
de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na 
Anvisa, desde que: 
a) Registrados por autoridade sanitária estrangeira 
b) Previstos em ato do Ministério da Saúde 

 
 

Para os fins da Lei n. 13.979/2020, o isolamento consiste na separação de pessoas 
doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou 
encomendas postais afetadas, para evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus 
(art. 2º, I).  

 
A quarentena vem disposta como a restrição de atividades ou separação de pessoas 

suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, 
contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de 
maneira a evitar a possível propagação do coronavírus (art. 2º, II). 

 
O Decreto n. 10.282/2020 regulamenta a citada lei, descrevendo os serviços 

considerados essenciais, como aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade que se não atendidas, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde 
ou a segurança da população (art. 3º, § 1º):  

 
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;  
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;  
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de 
presos;  
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;  
V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de 
passageiros por táxi ou aplicativo;  
VI - telecomunicações e internet;  
VII - serviço de call center; 
VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; 
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de 
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas 
de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás 
natural; 
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XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por 
meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 
XIII - serviços funerários; 
XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais 
nucleares; 
XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 
XVIII - vigilância agropecuária internacional; 
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; 
XXI - serviços postais; 
XXII - transporte e entrega de cargas em geral; 
XXIII - serviço relacionado à tecnologia da informação e de processamento de dados (data 
center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira; 
XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura 
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; 
XXVI - fiscalização ambiental; 
XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, 
gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; 
XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança; 
XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança 
coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 
XXX - mercado de capitais e seguros; 
XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 
XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em 
andamento e às urgentes; 
XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no 
art. 194 da Constituição; 
XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento 
físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de 
equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos 
previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa 
com Deficiência; 
XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; XXXVI - 
fiscalização do trabalho; 
XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a 
pandemia de que trata este Decreto; 
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XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas 
exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos 
serviços públicos; 
XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde; e  
XL - unidades lotéricas. 

 
 
No mesmo sentido, a Portaria n. 356/2020 do Ministério da Saúde regulamenta e 

operacionaliza as medidas previstas na Lei n. 13.979/2020, definindo que a quarentena será 
determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser 
editado por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito Federal ou do Ministro 
de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicado no Diário Oficial e 
amplamente divulgado pelos meios de comunicação (art. 4º, § 1º).  A quarentena será 
adotada por prazo de até 40 dias, podendo ser estendida (§ 2º), mediante avaliação do 
Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) (§ 3º)1. 

 
A Portaria n. 356/2020 prevê que o descumprimento das medidas de isolamento e 

quarentena acarretará a responsabilização, nos termos previstos em lei (art. 5º), cabendo ao 
médico ou agente de vigilância informar à autoridade policial e ao Ministério Público acerca 
do descumprimento (parágrafo único). 

 
Por fim, a Portaria Interministerial n. 5/2020 dispõe sobre a compulsoriedade das 

medidas previstas na Lei n. 13.979/2020 e a responsabilidade por seu descumprimento, 
prevendo a possibilidade de responsabilização civil, administrativa e penal pela infração do 
disposto no art. 3º da Lei n. 13.979/20, especificando que (art. 4º) o descumprimento das 
medidas previstas no art. 3º, incisos I (isolamento) e III (nas alíneas "a", "b" e "e")  poderá 
sujeitar os infratores às sanções penais previstas nos art. 268 e 330 do Código Penal. [Ver 
quadro resumido acima]. 

 
No seu art. 5º, a Portaria Interministerial registra que o descumprimento da medida de 

quarentena (art. 3º, II da Lei n. 13.979/2020 – ver quadro resumido acima) poderá ensejar a 
imposição aos infratores de sanções penais conforme os arts. 268 e 330 do Código Penal, se o 
fato não constituir crime mais grave, sendo que a compulsoriedade da medida de quarentena 
depende de ato específico das autoridades competentes (parágrafo único). 

 

 
1 Ainda: § 3º. A extensão do prazo da quarentena de que trata o § 2º dependerá de prévia avaliação do Centro de 
Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) previsto na Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 
2020. § 4º. A medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após o encerramento da Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. 
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A Portaria prevê, ainda, que, em sendo um indivíduo surpreendido na prática dos 
crimes dos arts. 268 e 330 do Código Penal, será lavrado termo circunstanciado por infração 
de menor potencial ofensivo (art. 7º), não se impondo prisão ao agente que assinar o termo 
de compromisso de comparecer aos atos do processo e cumprir as medidas preventivas da 
Lei n. 13.979/2020 (parágrafo único). 

   
 

II. CONTEXTO REGIONAL: MEDIDAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (RIO GRANDE DO 
SUL E PORTO ALEGRE) 
 

Em 19 de março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado do Rio 
Grande do Sul (Decreto n. 55.128/2020), com a adoção de medidas para o enfrentamento da 
epidemia do COVID-19. O documento foi alterado e complementado nos dias subsequentes 
pelos Decretos n. 55.130/2020, n. 55.135/2020, n. 55.149/2020 e n. 55.150/2020. 

 
Foi determinada pelo Governo Estadual a proibição de realização de eventos com mais 

de 30 pessoas (art. 2º, I, b,) a necessidade de fixação de horários ou setores especiais pelos 
estabelecimentos comerciais para atendimento de indivíduos de grupo de risco, seja por 
idade ou condição de saúde (art. 2º, II, d), dentre outras providências. O decreto determinou 
a adoção de medidas preventivas pelos Municípios, como o fechamento de shopping centers 
e de centros comerciais (art. 3º, III), e a adoção de medidas preventivas internas por 
estabelecimentos comerciais e industriais (art. 3º, V). 

 
Em 1º/03/2020 foi publicado o Decreto Estadual n. 55.154/2020, reiterando a 

declaração de calamidade pública em todo o Estado do Rio Grande do Sul, revogando parte 
dos decretos anteriores e dando outras providências. 

 
A norma determina a proibição da abertura de estabelecimentos comerciais, em 

caráter excepcional e temporário (art. 5º), assim considerados todo e qualquer 
empreendimento mercantil dedicado ao comércio ou à prestação de serviços, tais como lojas, 
centros comerciais, teatros, cinemas, casas de espetáculos, dentre outros, que impliquem 
atendimento ao público, em especial, mas não só, os com grande afluxo de pessoas (§1º). 

 
A determinação não se aplica, contudo, aos estabelecimentos que desempenham 

atividades essenciais, descritas no art. 17º (art. 5º, §2º, I), àqueles que realizam serviços de 
tele-entrega e “take-away” (art. 5º, §2º, II), aos estabelecimentos industriais de qualquer tipo, 
inclusive construção civil (art. 5º, §2º, III), aos fornecedores de insumos às atividades 
essenciais ou industriais (art. 5º, §2º, IV) e aos prestadores de serviços, ainda que não 
essenciais, que não atendam ao público.   
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Quando permitido o funcionamento dos estabelecimentos   comerciais   e   industriais, 

restaurantes, bares e lanchonetes, todos deverão adotar uma série de medidas de higiene e 
prevenção (art. 4º e incisos). 

 
Foi reiterada a proibição de realização de eventos e reuniões de qualquer natureza com 

mais de trina pessoas (art. 6º), e determinada a suspensão das atividades das instituições de 
ensino (art. 7º) em todas as escolas, autoescolas, faculdades, universidades,  públicas ou 
privadas, municipais, estaduais ou federais, e demais instituições de ensino, de todos os níveis 
e graus, bem como em estabelecimentos educativos, de apoio pedagógico ou de cuidados a 
crianças, incluídas as creches e pré-escolas, situadas em todo o território do Estado do Rio 
Grande do Sul.  

 
Os estabelecimentos comerciais deverão fixar horários ou setores exclusivos para 

atender os clientes com idade superior ou igual a 60 anos e aqueles de grupos de risco (art. 
10). Com relação aos fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à 
alimentação foi expressamente proibida a elevação excessiva do seu preço ou a exigência do 
consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 11).  

 
O Decreto definiu as atividades essenciais como aquelas indispensáveis ao atendimento 

das necessidades inadiáveis da comunidade, assim consideradas aquelas que, se não 
atendidas, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população¸ 
apresentando rol exemplificativo das atividades (art. 17, §1º e incisos).  

 
Com relação aos Municípios, restou determinada a adoção de medidas preventivas e de 

enfrentamento à pandemia, destacando-se a determinação expressa de fiscalização pelos 
órgãos Municipais acerca das proibições e determinações deste Decreto (art. 37, I). Ainda, foi 
ordenada a suspensão da eficácia das determinações municipais que conflitem com as 
normas estabelecidas neste Decreto, respeitada a atribuição municipal para dispor sobre 
medidas sanitárias de interesse exclusivamente local e de caráter supletivo ao presente 
Decreto.   
 

No que tange à vigência, o documento determina que todas as medidas adotadas 
vigorarão até o dia 30/04/2020 (art. 45), com exceção do fechamento dos estabelecimentos 
comerciais, que vigorará até o dia 15/04/2020 (I), da convocação dos servidores públicos 
(arts. 27 e 28), que vigorará até o dia 15/05/2020 (II); e das medidas com prazo específico 
estabelecido neste decreto (III). 

  
Por fim, estabelece a norma que constitui crime, nos termos do disposto no art. 268 do 

Código Penal, infringir determinação do Poder Público destinada a impedir introdução ou 
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propagação de doença contagiosa (art. 46), sendo que as autoridades deverão adotar as 
providências cabíveis para a punição, cível, administrativa e criminal, bem como para a prisão, 
em flagrante, quando for o caso, de todos aqueles que descumprirem ou colaborarem para o 
descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto. 

 
No plano Municipal, o Decreto n. 20.505/2020 instituiu situação de emergência no 

Município de Porto Alegre e estabeleceu medidas preventivas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública pelos estabelecimentos comerciais (art. 3º), acompanhadas de 
número reduzido de equipes e de restrição quanto ao número de clientes (art. 4º), não 
podendo exceder 50% da capacidade máxima do estabelecimento (§ 1): 

 
 

Art. 3º 

I Higienizar, a cada 3 (três) horas, durante o período de 
funcionamento e sempre quando do início das atividades, 
as superfícies de toque (corrimão de escadas rolantes e 
de  3 acessos, maçanetas, portas, inclusive de elevadores, 
trinco das portas de acesso de pessoas, carrinhos, etc.), 
preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por 
cento) e/ou água sanitária, bem como com biguanida 
polimérica, quartenário de amônio, peróxido de 
hidrogênio, ácido peracético ou glucopratamina; 
 

II Higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no 
mínimo, a cada 3 (três) horas, durante o período de 
funcionamento e sempre quando do início das atividades, 
os pisos, paredes e banheiro, preferencialmente com 
álcool em gel 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária, 
bem como com biguanida polimérica, quartenário de 
amônio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético ou 
glucopratamina; 
 

III Manter à disposição e em locais estratégicos, álcool em 
gel 70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e 
funcionários do local; 
 

IV Manter locais de circulação e áreas comuns com os 
sistemas de ar condicionados limpos (filtros e dutos) e, 
quando possível, manter pelo menos uma janela externa 
aberta, contribuindo para a renovação de ar. 
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O Decreto Municipal n. 20.506/2020, alterado pelo Decreto n. 20.514/2020, proibiu o 
funcionamento de shopping centers e centros comerciais (art. 2º) e estabeleceu a adoção de 
medidas preventivas por bares, restaurantes e lanchonetes (parágrafo único).  

 
Posteriormente, o Decreto n. 20.531/20, com validade de 30 dias a partir de sua 

publicação (25 de março de 2020), proibiu o funcionamento de todos os estabelecimentos 
comerciais, de serviços e industriais, bem como as atividades de construção civil (art. 1º), 
delimitou as atividades consideradas de caráter essencial (art. 2º), autorizou o funcionamento 
de determinados estabelecimentos (art. 3º), mediante a observância das regras previstas no 
art. 3º do Decreto n. 20.505/2020 (art. 4º), e determinou a aplicação cumulativa de 
penalidades de multa, interdição total de atividades e cassação de alvará em caso de 
descumprimento das medidas impostas, sem prejuízo de sanções administrativas, cíveis e 
penais (art. 9º). 

 
Em 31/03/2020 o Decreto n. 20.534/2020 reiterou a decretação do estado de 

calamidade pública no Município, e consolidou as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.  

 
Foi proibido o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, de serviços e 

industriais, bem como as atividades de construção civil (art. 8º), com exceção dos setores 
administrativos, desde que realizados de forma remota e individual (parágrafo único), e 
autorizadas as  atividades comerciais, industriais e de serviços de qualquer ramo para 
prestação de serviços para o Poder Público (art. 9º), assim como as atividades de construção 
civil exclusivamente para fins de saúde, segurança e educação (art. 10) 

 
Para além das atividades essenciais (art. 11), foram permitidas diversas atividades 

comerciais, industriais e de serviços (art. 12):  
 
I – ferragens e relacionados ao comércio de materiais de construção;  
II  –  indústrias  de  produtos  perecíveis,  de  alimentação  animal,  de  limpeza  e assepsia;  
III – fornecimento e distribuição de gás; 
IV – lavanderias;  
V – óticas;  
VI – salões de beleza e barbearias;  
VII – indústria e comércio de embalagens de papel, papelão, vidro e plástico;  
VIII  –  indústria  e  comércio  de  produtos  farmoquímicos  e  farmacêuticos  e  de 
instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos;  
IX – fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal;  
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X – fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e 
profissional;  
XI – gráficas;  
XII – comércio de adubos e fertilizantes e produtos químicos orgânicos;  
XIII – estacionamentos, sendo vedado o serviço de manobristas;  
XIV – serviços de manutenção predial e residencial; 
XV – atividades relacionadas à produção rural; 
XVI – produção e comércio de autopeças;  
XVII – unidades lotéricas.  

  
 

Com relação aos shopping centers e centros comerciais, permanece vedado o 
funcionamento, à exceção de farmácias, estabelecimentos de comércio e serviços na área da 
saúde, posto de atendimento da polícia federal, mercados, supermercados e afins, bancos, 
terminais de autoatendimento, lotéricas, correios e estacionamentos nele situados (art. 
13). Restou expressamente vedado, também, o aumento injustificado de preço de qualquer 
produto ou serviço durante o período de situação de calamidade pública (art. 68).  

 
No que diz respeito ao descumprimento das disposições, são determinadas penalidades 

conforme as atividades descumpridas, nos seguintes termos: 
 
 

CAPÍTULO III  
DAS MEDIDAS RESTRITIVAS PARA O COMBATE SANITÁRIO E 

EPIDEMIOLÓGICO 
Art. 24. O descumprimento do disposto neste Capítulo, no que 
couber, acarretará, cumulativamente, nas penalidades de multa, 
interdição total da atividade e cassação de alvará de localização e 
funcionamento, previstas na Lei Complementar no 395, de 26 de 
dezembro de 1996 (Código Municipal de Saúde) e legislações 
correlatas, sem prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e 
penais.  

CAPÍTULO V  
DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA   

Art. 40. O descumprimento do disposto neste Capítulo, no que 
couber, acarretará, cumulativamente, nas penalidades de multa e 
de cassação dos termos de permissão ou autorização, exceto para 
o transporte coletivo urbano, por se tratar de serviço essencial, 
previstas na Lei Complementar no 395, de 26 de dezembro de 1996 
(Código Municipal de Saúde) e legislações correlatas, sem prejuízo 
de outras administrativas, cíveis e penais.  
Parágrafo único. Para o transporte coletivo urbano, aplicam-se, 
cumulativamente, as penalidades de multa, de suspensão 
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temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração, previstas na Lei Complementar no 
395, de 26 de dezembro de 1996 (Código Municipal de Saúde) e 
legislações correlatas, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas, cíveis e penais. 

CAPÍTULO VI 
DAS ATIVIDADES DE ENSINO 

Art.42.    Em caso  de  descumprimento  do  art.  41  deste  Decreto,  
aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição 
total da atividade e cassação de alvará de localização  e  
funcionamento,  previstas  na  Lei  Complementar  n.º  395,  de  
1996  (Código Municipal de Saúde)  e legislações  correlatas, sem 
prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e penais. 

CAPÍTULO VIII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 67.  O descumprimento do disposto neste Capítulo, no que 
couber, acarretará abertura de processo administrativo  disciplinar,  
e aplicação  das  sanções  previstas  na  Lei Complementar   nº   
133,   de   31   de   dezembro   de   1985,   sem   prejuízo   de   
outras   sanções administrativas, cíveis e penais. 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 71.  Para fiscalização e execução das sanções de que trata este 
Decreto, fica autorizado o acompanhamento de guarda municipal  
e  o  uso  de  força  policial,  sem  prejuízo  das sanções 
administrativas, cíveis e penais. 

 
 

Por derradeiro, o Decreto terá vigência até 30/04/2020 (art. 73), ficando revogados os 
demais decretos datados entre 16/03 e 25/03/2020 (art. 74). 

 
 

III. LINHA DO TEMPO DAS MEDIDAS LEGISLATIVAS NACIONAIS E REGIONAIS DE CARÁTER 
EMERGENCIAL RELACIONADAS À PANDEMIA DO COVID-19 
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IV. ANÁLISE: POSSÍVEIS IMPACTOS NA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL EMPRESARIAL DIANTE DA 
PANDEMIA 
 

A partir dos cenários fático e legislativo descritos, é possível tecer alguns comentários 
sobre as hipóteses de responsabilização penal eventualmente cabíveis no âmbito da 
administração das empresas atuantes em serviços essenciais e não essenciais.2  

 
Em tese, os tipos legais de crimes, no contexto empresarial, relacionados à pandemia 

do COVID-19 são: (a) a exposição da vida ou da saúde de outrem à perigo (art. 132 do Código 
Penal); (b) a infração de medida sanitária preventiva (art. 268, do Código Penal);  (c) o crime 
de desobediência (art. 330 do Código Penal), sem prejuízo de crimes mais graves, tais como 
(d.i.) a lesão corporal (art. 129, caput do Código Penal), até mesmo (d.ii.) de natureza grave (§ 
1º) ou (d.ii.) seguida de morte (§ 3º); e (e) o crime contra a economia popular descrito no art. 
3º, VI, da Lei n. 1.521/1951.  

 
Importante: os primeiros crimes referidos – (a), (b), (c) e (d.i.) – são tecnicamente 

tratados no ordenamento jurídico como infrações de menor potencial ofensivo, pois a pena 
máxima prevista não ultrapassa o patamar de 2 (dois) anos. Por serem infrações de menor 
gravidade, os casos podem ser resolvidos em favor dos administradores e gestores, pessoas 
físicas, por meio de acordos penais, como a transação penal, a suspensão condicional do 
processo e o acordo de não persecução penal (a depender).  

 
Importante: não existe em nossa legislação a previsão de responsabilidade penal de 

pessoas jurídicas, com exceção da responsabilidade por crimes ambientais (Lei n. 
9.605/1998). Portanto, no campo empresarial, apenas as pessoas físicas poderiam 
eventualmente responder criminalmente por ações e omissões relacionadas à pandemia. 

 
 
Art. 132 (expor a vida ou a saúde) e art. 129 (lesão corporal), ambos do Código Penal  
 
O tipo do art. 132 do Código Penal criminaliza a conduta de expor a vida ou a saúde de 

outrem a perigo direto e iminente. Para sua configuração, não é necessária a demonstração 
de qualquer prejuízo decorrente da contaminação pelo vírus, nem mesmo a efetiva 

 
2 Sobre o ponto, prudentemente colocam VIANA e MONTENEGRO: “Quanto à Covid-19, ainda é difícil fazer uma 
subsunção segura, afinal pouco se sabe sobre o vírus. As reações variam bastante de caso a caso, a depender do 
histórico e faixa etária do paciente. Os estudos atualmente existentes, a maioria baseados nos casos laboratorialmente 
confirmados na China, não permitem conclusões sobre o que seria o desenvolvimento típico da doença. Na ausência 
de informações seguras, consideramos que a dúvida pode favorecer o réu.” Vide: MONTENEGRO, Lucas; VIANA, 
Eduardo. Coronavírus: um diagnóstico jurídico-penal. 2020. Disponível em:https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/penal-em-foco/coronavirus-um-diagnostico-juridico-penal-23032020. Acesso em: 31 mar. 2020. 
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contaminação de terceiro. Basta a criação da possibilidade de colocar a vida ou a saúde de 
alguém em perigo, de forma concreta e iminente.  

 
Assim, para que seja viável a prática da conduta descrita no art. 132, entende-se que o 

indivíduo deve ter ciência que está contaminado e que expõe a saúde de outrem a perigo, 
desejando ou assumindo o risco de exposição. Por exemplo, a hipótese ocorreria se um 
colaborador da empresa fosse trabalhar sabendo estar contaminado, expondo os demais 
colaboradores, clientes ou fornecedores ao risco de contaminação. 
 
 Caso haja a efetiva transmissão com ofensa à integridade corporal ou à saúde, poderia 
eventualmente ser imputado o crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal): Ofender a 
integridade corporal ou a saúde de outrem – pena de detenção de 3 meses a um ano. Neste 
caso, seria necessária a demonstração da relação de causalidade entre a conduta do sujeito 
contaminado e a ofensa à saúde de terceiro, o que se mostra extremamente difícil num 
cenário de pandemia com transmissão comunitária, no qual resta praticamente inviabilizado 
o rastreamento da contaminação. 
 
 Havendo perigo de vida ou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 
dias, por exemplo, seria aplicado o crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, do Código 
Penal), cuja pena é de reclusão de um a cinco anos. Em havendo óbito devidamente 
comprovado como decorrente da lesão corporal causada pelo vírus, a imputação ocorreria 
com base no art. 129, § 3º, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte): Se resulta 
morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco 
de produzi-lo. Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 
 

Sabemos que a caracterização dos crimes referidos, no contexto empresarial, é 
hipótese remota, mas na atualidade não pode ser desconsiderada.3  

 
 
Art. 268 do Código Penal – infringir determinação do Poder Público 
 
O art. 268 do Código Penal, por sua vez, deve ser olhado com cuidado neste campo de 

atuação, pois criminaliza a infração de medida sanitária preventiva da administração estatal: 

 
3 Ainda, poderíamos cogitar a imputação do tipo penal descrito no art. 267 do Código Penal (Causar epidemia, 
mediante a propagação de germes patogênicos). Entretanto, na linha do entendimento de MONTEGRO e VIANA 
(Coronavírus: um diagnóstico jurídico-penal. 2020), entendemos que o referido crime não se aplica à pandemia do 
COVID-19, pois exige a ação originária de causar epidemia, de desencadear a contaminação inicial, o que não se aplica 
no Brasil neste momento, diante da situação emergencial de transmissão comunitária. Não obstante, o Ministério 
Público do Rio Grande do Sul refere hipótese de configuração deste delito nos esclarecimentos publicados em 
23/03/2020 em seu site oficial: https://www.mprs.mp.br/noticias/50852/. 
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Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de 
doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 

 
 A contaminação efetiva também não é obrigatória para a punição da conduta. Aliás, 

nem mesmo a exposição de terceiros ao risco de contaminação é exigida. A configuração do 
crime exige tão somente o descumprimento de uma determinação do poder público que seja 
destinada a impedir a introdução (primeiro contato) ou a propagação de doença contagiosa 
(ato de espalhar).  

 
Importante: é claro que a incompletude na descrição do crime na lei – verdadeira 

norma penal em branco – permite que surjam significativas discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais quanto à eventual aplicação em situações específicas, sendo que a 
interpretação em concreto dependerá do juízo valorativo/subjetivo da Autoridade Pública 
com atribuição para atuação no caso. 

 
Pela forma que aparece no ordenamento, o crime de infração de medida sanitária 

preventiva exige complementação justamente no que toca à determinação do poder público. 
No contexto da pandemia COVID-19, esta determinação poderá ser entendida como a Lei n. 
13.979/2020, juntamente com as suas regulamentações complementares (Portaria n. 
356/2020, Portaria Interministerial n. 5/2020 e Decreto n. 10.282/2020), assim como as 
determinações da Secretaria de Saúde do Estado ou Município (Decretos Estaduais n. 
55.128/2020, n. 55.130/2020, n. 55.135/2020, n. 55.149/2020, Decretos Municipais n. 
20.505/2020, n. 20.506/2020, n. 20.514/2020 e n. 20.531/2020).  

 
Em linhas gerais, a ordem descumprida poderia ser de isolamento, quarentena ou 

realização compulsória de exames, testes e tratamentos, com base na norma federal 
originária (art. 3º, I, II e III da Lei n. 13.979/2020). 

 
No âmbito das sociedades empresárias que não prestam serviços essenciais, o 

descumprimento da ordem de quarentena seria possivelmente a infração mais comum, na 
forma do art. 268 do Código Pena – em tese, são responsabilizados os tomadores de decisão 
pela abertura do(s) estabelecimento(s). 

 
Veja-se que a determinação de quarentena abrange duas modalidades: (a) restrição de 

atividades; (b) separação de pessoas/itens/animais suspeitos de contaminação. No contexto 
do Rio Grande do Sul e, mais especificamente, em Porto Alegre, estão em vigência no dia de 
hoje medidas emergenciais de proibição de funcionamento de shopping centers, centros 
comerciais e de estabelecimentos comerciais e serviços em geral, em conformidade com o 
que determina a lei federal.  
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Nesse sentido, estão vigentes até a presente data: 

 
 

Decreto Estadual n. 55.154/2020 
 

Art. 5º Fica proibida, diante das evidências científicas e análises sobre 
as informações estratégicas em saúde, observado o 
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, 
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia 
causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), com fundamento 
no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
a abertura para atendimento ao público, em caráter 
excepcional e temporário, dos estabelecimentos comerciais 
situados no território do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art.  6º Fica proibida, diante das evidências científicas e análises sobre 
as informações estratégicas em saúde, observado o 
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, 
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia 
causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), com fundamento 
no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul, a 
realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de 
caráter público ou privado, incluídas excursões, missas e 
cultos, com mais de trinta pessoas, observado, nos casos 
permitidos, um distanciamento interpessoal mínimo de dois 
metros entre os participantes, bem como o disposto nos 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII do art. 4o. 

 
Decreto Municipal n. 20.534/2020 

 

Art. 8º Fica proibido o funcionamento de todos os estabelecimentos 
comerciais, de serviços e industriais, bem como as atividades 
de construção civil. 

Art. 13 Fica vedado o funcionamento dos shopping centers e 
centros comerciais, à exceção de farmácias, 
estabelecimentos de comércio e serviços na área da 
saúde, posto de atendimento da polícia federal, 
mercados, supermercados e afins, bancos, terminais de 
autoatendimento, lotéricas, correios e estacionamentos 
nele situados.  
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Em nosso sentir, em leitura bastante ampla e cautelosa, o descumprimento destas 

medidas pode ensejar responsabilização penal pelo crime disposto no art. 268 do Código 
Penal, sendo que o sujeito que responderia pelo descumprimento das medidas sanitárias 
destinadas a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa (COVID-19) seria 
aquele com poder de decisão e autonomia dentro da cadeia de funções empresarial. Não se 
descarta, ainda, a eventual condução do empregado/gerente responsável pelo 
estabelecimento e presente no momento da fiscalização para prestação de esclarecimentos 
perante as autoridades.4 

 
A leitura decorre do fato de que os próprios textos emergenciais preveem hipóteses de 

responsabilização – inclusive penal – diante de seu descumprimento, assim como as 
orientações já publicadas por órgãos do Ministério Público em diferentes estados5, o que 
demonstra, em nosso juízo, uma fiscalização por parte das Autoridades Públicas no sentido de 
reprimir e impedir o descumprimento das medidas emergenciais decretadas – determinação 
que foi incluída expressamente no Decreto Estadual mais recente. 

 
Vejamos pontual e detalhadamente o texto da legislação em vigor: 
 

 
 

Portaria n. 356/2020 
 

Art. 5º O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena 
previstas nesta Portaria acarretará a responsabilização, nos 
termos previstos em lei. 

 
Portaria Interministerial n. 5/2020 

 

Art. 3º O descumprimento das medidas previstas no art. 3º da Lei n. 
13.979, de 2020, acarretará a responsabilização civil, 
administrativa e penal dos agentes infratores. 

 
4 Meramente exemplificativo, nota-se que têm ocorrido fiscalizações tanto em POA e SP: 
https://prefeitura.poa.br/smde/noticias/setima-unidade-das-lojas-americanas-e-interditada - 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cs/default.php?reg=999208904&p_secao=3&di=2020-03-24 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2020/03/prefeitura-fecha-mais-duas-igrejas-porrealizarem-
cultos-durante-proibicao-de-eventos-religiosos-em-porto-alegre-ck84rvrpa00sh01rzywzy7v2r.html - 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smde/default.php?p_noticia=999208899&FECHADA+FINANCEIRA+QUE+INCENTIV
AVA+IDOSOS+A+SAIREM+DE+CASA - https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/20/apos-decreto-prefeitura-
de-sp-faz-fiscalizacao-em-comercios-e-fecha-estabelecimentos-abertos.ghtml 
5 Por exemplo: MP do Rio Grande do Sul - https://www.mprs.mp.br/noticias/50852/ e MP de São Paulo: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/Orientações%20aos%20órgãos%20de%20Segurança%20Pública.pdf 
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Art. 4º O descumprimento das medidas previstas no inciso I e nas 
alíneas "a", "b" e "e" do inciso III do caput do art. 3º da Lei no 
13.979, de 2020, poderá sujeitar os infratores às sanções penais 
previstas nos art. 268 e art. 330 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, se o fato não constituir crime 
mais grave. 

Art. 5º Art. 5º O descumprimento da medida de quarentena, prevista 
no inciso II do caput do art. 3o da Lei no 13.979, de 2020, 
poderá sujeitar os infratores às sanções penais previstas nos 
arts. 268 e 330 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, se o fato não constituir crime mais grave. 
Parágrafo único: A compulsoriedade da medida de quarentena 
depende de ato específico das autoridades competentes, nos 
termos do § 1º do art. 4º da Portaria nº 356/GM/MS, de 2020. 

Art. 7º A autoridade policial poderá lavrar termo circunstanciado por 
infração de menor potencial ofensivo em face do agente que for 
surpreendido na prática dos crimes mencionados nos art. 4º e 
art. 5º, na forma da legislação processual vigente. 
Parágrafo único: Não se imporá prisão ao agente que assinar 
termo de compromisso de comparecer aos atos do processo e 
de cumprir as medidas estabelecidas no art. 3º da Lei nº 13.979, 
de 2020. 

 
Decreto n. 55.154/2020 

 

Art. 46 Constitui crime, nos termos do disposto no art. 268 do Código 
Penal, infringir determinação do Poder Público destinada a 
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.  
 
Parágrafo único. As autoridades deverão adotar as providências 
cabíveis para a punição, cível, administrativa e criminal, bem 
como para a prisão, em flagrante, quando for o caso, de todos 
aqueles que descumprirem ou colaborarem para o 
descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto. 

 
Decreto Municipal n. 20.534/2020 

 

Art. 24 O descumprimento do disposto neste Capítulo, no que couber, 
acarretará, cumulativamente, nas penalidades de multa, 
interdição total da atividade e cassação de alvará de localização 
e funcionamento, previstas na Lei Complementar no 395, de 26 
de dezembro de 1996 (Código Municipal de Saúde) e legislações 
correlatas, sem prejuízo de outras sanções administrativas, 
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cíveis e penais. 

 
 
Art. 330 do Código Penal – desobediência 
 
Também há que se ter atenção ao crime de desobediência do art. 330 do Código Penal, 

que criminaliza o ato de desobedecer a ordem legal de funcionário público – Pena – detenção, 
de quinze dias a seis meses, e multa.  

 
O tipo legal é cabível, por exemplo, em caso de determinada conduta ser submetida ao 

julgamento de um juiz e o sujeito cometer ação ou omissão contrária à decisão judicial. 
Igualmente caberia o crime se houvesse fiscalização em imóvel comercial com atividade não 
essencial e fosse desatendida a específica determinação da pela Autoridade Pública para o de 
fechamento daquele estabelecimento. A expressão “ordem legal de funcionário público” é 
bastante ampla e pode ensejar abusos por parte da Autoridade, que sempre tem o juízo 
subjetivo sobre a situação fático-legal. 

 
Contudo, em se tratando de ordem legal de funcionário público destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa, haveria um concurso aparente de normas 
entre o art. 330 (desobediência) e o art. 268 (infringir determinação do poder público – 
referido acima), ambos do Código Penal, prevalecendo a infração de determinação do poder 
público.  
 

 
Art. 3º, VI, da Lei n. 1.521/1951 – crime contra a economia popular  

 
Por fim, há menção a possível crime contra a econômica popular tanto nos 

esclarecimentos publicados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul6, quanto em notícias 
de fiscalizações realizadas pela Polícia Civil no Município de Porto Alegre7. A situação seria 
caracterizada pelo aumento abusivo de preços ou pela exigência manifestamente excessiva 
de vantagem por parte de produtores e fornecedores de bens ou serviços essenciais à saúde, 
à higiene e à alimentação, neste momento de pandemia – matéria que foi mais recentemente 
trabalhada na tutela das relações de consumo (Lei n. 8.078/1990, Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor). É o caso do aumento de preços de itens como o álcool gel e as 
máscaras, sem justificativa comprovada.  

 
É neste sentido o art. 2, I, do Decreto n. 55.128/2020 do Rio Grande do Sul.  

 
6 Vide: https://www.mprs.mp.br/noticias/50852/ 
7 Vide: https://ssp.rs.gov.br/policia-civil-intensifica-fiscalizacao-das-medidas-restritivas-adotadas-no-combate-ao-
coronavirus 
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Ademais, os produtores e fornecedores também poderiam serem responsabilizados por 
eventual infração administrativa prevista no art. 39, X, do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor, que veda ao fornecedor de produtos ou serviços elevar sem justa causa o preço 
de produtos ou serviços. 

 
 

V. CONCLUSÕES POSSÍVEIS NO ATUAL CENÁRIO NORMATIVO 
 

Em jeito de síntese, parece-nos que os principais crimes que eventualmente poderiam 
ser subsumidos a ações e omissões de pessoas físicas no âmbito da pandemia COVID-19, em 
contexto empresarial, são: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
É claro que a demonstração da relação de causalidade entre a ação ou omissão das 

pessoas físicas e o resultado típico sempre deverá existir para que efetivamente haja eventual 
responsabilização criminal.  

 
A responsabilidade criminal no Brasil é individual, sendo que, no âmbito empresarial, 

cada pessoa física responderá por sua ação ou omissão na medida de sua culpabilidade. Em 
qualquer caso, será obrigatória a delimitação da cadeia causal para a imputação: identificação 
da ação ou omissão que deu causa a infração de determinação ou exposição a perigo.  

 
Nenhum dos tipos legais elencados acima admite a modalidade culposa, ou seja, não se 

pune a conduta praticada, sem dolo/vontade, por imprudência, negligência e imperícia. O 
dolo do autor deverá ser verificado e comprovado, seja ele direto ou eventual (quando o 
resultado é conhecido e admitido, embora não desejado). Neste ponto, é notável a   
dificuldade de prova da intenção ou a assunção do risco de contágio ou da mera exposição ao 
perigo de contágio, em se tratando dos tipos penais dos arts. 129 e 132 do Código Penal, 
mesmo assim sendo possível a sua verificação. 
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Já com relação aos tipos penais estampados nos arts. 268 e 330 do Código Penal, seria 
mais fácil a demonstração de relação causal entre a ação ou omissão e a infração de 
determinação do poder público ou a desobediência de ordem legal de funcionário público.   

 
 Uma análise mais detalhada de possível responsabilização criminal só poderá ser feita 

no caso a caso, inclusive levando-se em conta a organização hierárquica de cada empresa, 
sua dinâmica de delegação de funções e a autonomia de decisão dos agentes envolvidos em 
situações concretas. Entretanto, podemos antecipar que aqueles que ocupam posições de 
liderança, como diretores e gerentes, estariam mais suscetíveis a responder criminalmente 
em caso de não obediência às determinações vindas do poder público neste momento.  

 
Cumpre destacar, ainda, que todos os tipos penais indicados são crimes de menor 

potencial ofensivo (com exceção da lesão corporal quando de natureza grave ou seguida de 
morte – art. 129, § 1º, e § 3º, do Código Penal), com penas máximas que não ultrapassam o 
patamar de 2 anos. Por esta razão, estes crimes são de competência dos Juizados Especiais 
Criminais (Lei n. 9.099/1995), cujo procedimento possibilita benefícios processuais como a 
suspensão condicional do processo e a transação penal. 

 
Num contexto de pandemia, parece-nos que a interpretação dos Agentes Públicos 

sobre a prática de condutas no âmbito do risco permitido em direito penal tende a ser mais 
restritiva que em contextos de normalidade. É objeto de discussão, inclusive, a efetiva 
viabilidade da responsabilização penal pelo descumprimento das medidas emergenciais (art. 
268 do Código Penal) nos termos previstos pelos regulamentos, ante o princípio da 
legalidade, tendo em vista tratar-se de norma penal em branco e que exige complementação 
por outras normas. Contudo, é este mesmo cenário de situação emergencial que enseja uma 
análise mais cautelosa dos riscos penais. 
 

Advertência final: se antes já vivíamos tempos de um direito penal econômico-
empresarial aplicado com bastante rigidez, com a criminalização de diversas das práticas 
empresariais, sendo admitidas em muitas ações penais as chamadas denúncias genéricas, 
com interpretações amplas e restritivas de direitos por parte dos entes públicos, dificilmente 
a postura a ser adotada pelas Autoridades Públicas, após a pandemia COVID-19, será mais 
branda. Ao contrário, o direito penal tende a ser aplicado com rigor contra o empresariado, 
até em razão da elasticidade própria da redação das normas correlatas atualmente em vigor. 
Também não é de se excluir a hipótese da Autoridade Policial ou do Ministério Público 
recorrerem ao Poder Judiciário com medidas cautelares de restrição de liberdade, ainda que 
posteriormente discutíveis. 


