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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Com a propagação do coronavírus pelo mundo e, mais recentemente, 
pelo Brasil, além da declaração da OMS, que classificou a situação como 
pandemia, toda a sociedade e, principalmente, todos os órgãos públicos, 
cada um dentro do âmbito de suas atribuições, devem contribuir para a 
diminuição da propagação da doença, sob o risco de ser instalada uma 
crise na saúde pública sem precedentes, pois entre os sintomas mais 
graves apresentados pelos pacientes infectados encontra-se a síndrome 
respiratória aguda grave, com potencial para lotar os leitos hospitalares 
disponíveis no nosso país. 

A Polícia Civil do Estado do Amapá (PCAP), cumprindo seu papel 
constitucional de prestar Segurança Pública, apurando e reprimindo 
infrações penais, está junto com a população neste momento difícil. 

Desse modo, elaboramos a presente Cartilha Ilustrada visando fornecer 
informações de fácil compreensão, confiáveis e importantes no 
enfrentamento ao coronavírus. O trabalho foi dividido em quatro breves 
capítulos, com os temas mais relevantes afetos aos serviços de Polícia 
Judiciária no contexto do coronavírus (COVID-19). 

No Primeiro Capítulo, relacionamos as principais legislações nacionais, 
estaduais e municipais que o cidadão precisa conhecer, tanto para o seu 
cumprimento, quanto para não ser vítima de oportunistas e criminosos.  

Já no Segundo Capítulo, apresentamos ao leitor os principais conceitos, 
ou seja, os termos mais usados no enfrentamento ao COVID-19, alguns 
previstos na legislação e outros mencionados diariamente pelas 
autoridades públicas e pela mídia, tais como isolamento, quarentena, 
isolamento social, aglomerações, medidas compulsórias etc. Nosso 
objetivo aqui é informar antes de qualquer atitude mais contundente 
por parte da Polícia.  

Embora a PCAP esteja engajada junto com as Autoridades de Saúde e 
Sanitárias, adotando medidas de caráter informativo, por vezes é 
necessário o exercício do poder de polícia contra determinados 
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indivíduos que estejam colocando em risco a saúde pública, o 
patrimônio, a boa-fé das pessoas e outros bens relevantes. Por isso, no 
Terceiro Capítulo apresentamos um resumo das ações policiais que 
podem ser adotadas, assim como uma lista dos principais crimes que 
podem ser cometidos no contexto da pandemia de coronavírus. 

Por fim, o Quarto e último Capítulo traz informações importantes sobre 
os serviços da Polícia Civil do Estado do Amapá durante o 
enfrentamento da pandemia de COVID-19. Nossa atividade é 
considerada essencial e não para. Foi ampliado o número de crimes que 
possibilitam o registro de boletim de ocorrência on-line em nossa 
Delegacia Eletrônica, assim como reforçado o efetivo policial nas ações 
de enfrentamento ao COVID-19. 

É isso. Estamos juntos com você na luta contra o coronavírus! 

Boa leitura. 

Compartilhe esse material.  

Informação é o caminho para adotarmos atitudes corretas.  
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LEGISLAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS QUE VOCÊ PRECISA CONHECER! 

Todos os dias recebemos, às vezes involuntariamente, um volume altíssimo de 
imagens, vídeos, charges, notícias, textos e informações que podem mais 
confundir do que ajudar. Pessoas mal intencionadas, aproveitando-se de 
momentos de crise, espalham diversas notícias falsas, as famosas fake news. 
A melhor forma de se proteger é buscando informações em fontes confiáveis.  

Por isso, abaixo listamos (com link de acesso) as principais legislações 
nacionais e locais, aplicáveis no enfrentamento à pandemia do coronavírus 
(COVID-19). 

   

LEGISLAÇÕES NACIONAIS 

Lei n. 13.979/20 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019. 

Decreto-Lei n. 2.848/40 Código Penal Brasileiro  

Decreto-Lei n. 3.688/41 Lei das Contravenções Penais 

Lei n. 1.521/51 Crimes contra a economia popular. 

Portaria Interministerial n. 05 - 
Ministério da Justiça e Segurança 

Pública e da Saúde, de 17 de março 
de 2020. 

Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
previstas na Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020. 

Portaria n. 356/GM/MS, de 11 de 
março de 2020. 

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização 
do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19). 

Portaria n. 125 – Ministérios da 
Casa Civil e da Justiça e Segurança 
Pública, de 19 de março de 2020. 

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária 
de entrada no País de estrangeiros oriundos dos 
países que relaciona, conforme recomendação da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1521.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de-2020-248410549
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de-2020-248410549
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de-2020-248410549
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de-2020-248410549
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
https://www.conjur.com.br/dl/portaria-125-fechamento-fronteiras.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/portaria-125-fechamento-fronteiras.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/portaria-125-fechamento-fronteiras.pdf
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL 

Decreto Executivo Estadual n. 
1.414, de 20 de março de 2020. 

Dispõe sobre medidas de restricã̧o de aglomeracã̧o 
de pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de 
transmissão do novo Coronaviŕus (COVID-19) e 
adota outras providências.  

Decreto Executivo Estadual n. 
1.377, de 17 de março de 2020 

Dispõe sobre medidas temporárias de prevencã̧o ao 
contágio pelo novo coronaviŕus (COVID-19) no 
âmbito do Poder Executivo do Estado do Amapá.  

Decreto Executivo da Prefeitura 
Municipal de Macapá n. 1.704, de 

20 de março de 2020. 

Medidas no âmbito público e privado de restrição de 
aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir 
riscos de contagio do COVID-19 entre outras 
providências.  

Decretos do Governo do Estado do 
Amapá sobre o enfrentamento ao 

coronavírus. 

Link de acesso à página que disponibiliza o Diário 
Oficial do Estado do Amapá, contendo diversos 
decretos sobre o enfrentamento à pandemia do 
coronavírus (a partir do dia 17.03.20). 

Portaria n. 151, de 22 de março de 
2020 – Delegacia Geral de Polícia 

Civil. 

Institui, no âmbito da Polićia Civil do Estado do 
Amapá, procedimentos provisórios profiláticos ao 
contágio pelo Novo Coronaviŕus (COVID-19), tendo 
em vista a classificacã̧o realizada pela Organizacã̧o 
Mundial de Saúde (OMS) como pandemia, pelo 
prazo de 15 (quinze dias).  

Decretos da Prefeitura de Macapá 
sobre o enfrentamento ao 

coronavírus 

Link de acesso à página da Prefeitura de Macapá, 
que contém diversos decretos sobre o 
enfrentamento à pandemia do coronavírus.  

 

https://seadantigo.portal.ap.gov.br/diario/DOEn7127.pdf?ts=20032409
https://seadantigo.portal.ap.gov.br/diario/DOEn7127.pdf?ts=20032409
https://seadantigo.portal.ap.gov.br/diario/DOEn7125.pdf?ts=20032409
https://seadantigo.portal.ap.gov.br/diario/DOEn7125.pdf?ts=20032409
https://macapa.ap.gov.br/coronavirus/wp-content/uploads/2020/03/Decr-1.704-2020.pdf
https://macapa.ap.gov.br/coronavirus/wp-content/uploads/2020/03/Decr-1.704-2020.pdf
https://macapa.ap.gov.br/coronavirus/wp-content/uploads/2020/03/Decr-1.704-2020.pdf
https://sead.portal.ap.gov.br/diario_oficial
https://sead.portal.ap.gov.br/diario_oficial
https://sead.portal.ap.gov.br/diario_oficial
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/POL%C3%8DCIA%20CIVIL_428ee674ce72e39fd03f46a319f97b60.pdf
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/POL%C3%8DCIA%20CIVIL_428ee674ce72e39fd03f46a319f97b60.pdf
https://editor.amapa.gov.br/arquivos_portais/publicacoes/POL%C3%8DCIA%20CIVIL_428ee674ce72e39fd03f46a319f97b60.pdf
https://macapa.ap.gov.br/coronavirus/decretos/
https://macapa.ap.gov.br/coronavirus/decretos/
https://macapa.ap.gov.br/coronavirus/decretos/
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CONCEITOS IMPORTANTES NO CONTEXTO DO CORONAVÍRUS 

Muitas vezes podemos confundir conceitos importantes relacionados às 
medidas sanitárias de enfrentamento ao coronavírus. Reafirmamos que a 
melhor arma contra fake news é a informação de qualidade.  

A seguir, destacamos conceitos e termos importantes. Ressaltamos que o 
isolamento e a quarentena devem ser determinados pelas autoridades 
competentes, no caso, o Ministério da Saúde e os gestores locais de saúde, 
disciplinados nos arts. 3º e 4º da Portaria n. 356 GM/MS, de 11.03.20. 

 

ISOLAMENTO: separação de pessoas doentes ou 
contaminadas, ou de bagagens, meios de 
transporte, mercadorias ou encomendas postais 
afetadas, de outros, de maneira a evitar a 
contaminação ou a propagação do coronavírus (art. 
2º, I, da Lei n. 13.979/20).  

 

 

 

QUARENTENA: 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 contaminação ou a propagação do 
coronavírus (art. 2º, II, da Lei n. 13.979/20). 
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ISOLAMENTO SOCIAL DOMICILIAR: 
recomendação das autoridades competentes para 
que as pessoas permaneçam em casa, a fim de 
evitar a propagação e contágio pelo coronavírus, 
exceto aquelas que estão exercendo serviços 
essenciais (forças de Segurança Pública, 
profissionais de saúde, limpeza, abastecimento 
etc.).  

 

 

MEDIDAS COMPULSÓRIAS (OBRIGATÓRIAS): 
além da adoção de isolamento e quarentena, as 
autoridades competentes podem determinar a 
realização obrigatória de testes laboratoriais, 
coletas de amostras clínicas, vacinação e outras 
medidas profiláticas ou tratamentos médicos 
específicos, nos termos do art. 3º da Lei n. 
13.979/20. Ainda, de acordo com a Portaria 
Interministerial n. 05/20 – MJSP/MS, a 
Autoridade Policial pode encaminhar pessoas para 
casa e para o hospital. 

 

 

PROIBIÇÃO DE AGLOMERAÇÕES: geralmente feita 
pelo poder público municipal ou estadual, vedando 
a reunião de pessoas em locais sujeitos à sua 
fiscalização, como bares, teatros, cinemas, igrejas 
etc., visando evitar a propagação do coronavírus. 
Inclusive, a infração a essa determinação pode 
caracterizar crime previsto no art. 268 do Código 
Penal.
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TOQUE DE RECOLHER: determinação geral 
e abstrata (dirigida a todos) no sentido da 
permanência em local determinado durante 
certo horário (p. ex., das 22 às 06h), de 
modo que não haveria permissão para 
circular em vias públicas nos períodos 
preestabelecidos
. Há, contudo, 
discussão 
jurídica se tal 
medida poderia 

ser determinada por autoridades estaduais e municipais. 
Encontra previsão no art. 139, I, da CF/88 (Estado de 
Sítio), que pode ser solicitada pelo Presidente da 
República (CF, art. 84, IX) ao Congresso Nacional (CF, art. 
49, IV). Até o fechamento desta edição, não havia ordem 
de toque de recolher no Brasil nos termos 

constitucionais. 

 

DISTANCIAMENTO SOCIAL: conjunto de 
ações que buscam limitar o convívio social de 
modo a parar ou controlar a propagação de 
doenças contagiosas. O Ministério da Saúde 
recomenda manter uma distância mínima de 
2 metros de outras pessoas. 
 
 

 

 

AUTORIDADES DE SAÚDE: a Lei n. 13.979/20 (§ 7º do art. 3º) 

elegeu como autoridades competentes para adotar as 

medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus o Ministério da Saúde e  os 

gestores locais de saúde.  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QUANDO O CORONAVÍRUS VIRA CASO DE POLÍCIA?  

 

Inicialmente, cumpre salientar que a intervenção policial deve ser considerada 
a última alternativa a ser utilizada. Assim, preferencialmente, as condutas 
periclitantes necessitam ser combatidas com informações adequadas e 
educacionais, ou mesmo coibidas por medidas administrativas e cíveis.  

No entanto, em situações mais extremas, poderá haver intervenção da 
Polícia Judiciária Civil na repressão de condutas criminosas e, até mesmo, no 
auxílio do cumprimento de medidas administrativas.  

Como medidas coercitivas auxiliares, os dirigentes da administração 
hospitalar e os agentes de vigilância epidemiológica poderão solicitar força 
policial nos casos de recusa ou desobediência por parte da pessoa submetida 
a isolamento ou quarentena, para conduzi-la, compulsoriamente, à unidade 
hospitalar.  A Portaria Interministerial n. 05-MJSP-MS, de 17.03.20, adotada 
pela PCAP, disciplina essas medidas.  
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De maneira resumida, as seguintes ações podem ser adotadas pela Polícia Civil 
do Estado do Amapá: 

 Lavratura de Auto de Prisão em Flagrante em 
caso de cometimento de infrações penais de 
médio ou elevado potencial ofensivo (pena 
superior a 2 anos), alocando o preso em cela 
separada se suspeito de estar infectado por 
coronavírus. 

 Lavratura de Termo Circunstanciado de 
Ocorrência para infrações penais de menor 
potencial ofensivo (pena igual ou inferior a 2 
anos), liberando o preso, caso assine termo de 
compromisso, de comparecer aos atos do 
processo e de cumprir as medidas estabelecidas 
no art. 3º da Lei nº 13.979. 

 

 

 Encaminhar o agente para sua residência nos 
casos de isolamento e quarentena, quando houver 
determinação das autoridades sanitárias, conforme 
disciplina da Portaria n. 356 GM/MS, de 11.03.20 c/c 
a Portaria Interministerial n. 05-MJSP-MS, de 
17.03.20. 

 

 

  Encaminhar o agente para estabelecimento hospitalar 
quando houver prescrição médica, conforme determinação 
das autoridades sanitárias e em observância ao disposto na 
Portaria n. 356 GM/MS, de 11.03.20, c/c Portaria 
Interministerial n. 05-MJSP-MS, de 17.03.20. 
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 Auxiliar a Vigilância Sanitária na 
fiscalização de estabelecimentos comerciais 
que estejam descumprindo as normas 
estabelecidas. 

 

 

 

 

 Apreender produtos falsificados ou adulterados, 
bem como representar ao Poder Judiciário pela 
apreensão de bens, direitos e valores 
decorrentes de infrações penais.  

 

 

 

 Fazer cumprir as determinações legais e 
regulamentares do poder público para dissuadir 
aglomerações de pessoas. 

 

 

 

 

 Fazer cumprir determinações do poder público de fechamento 
de estabelecimentos cujas atividades não sejam essenciais, 
conforme previsão legal ou regulamentar.  
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A seguir, os principais crimes que podem ser cometidos no contexto de 
enfrentamento do coronavírus. 

 
 Crimes contra a economia popular – Lei n. 1.521/51 

Art. 2º (...) Parágrafo único. Na configuração dos crimes previstos nesta Lei, bem como na 
de qualquer outro de defesa da economia popular, sua guarda e seu emprego considerar-
se-ão como de primeira necessidade ou necessários ao consumo do povo, os gêneros, 
artigos, mercadorias e qualquer outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à 
subsistência do indivíduo em condições higiênicas e ao exercício normal de suas 
atividades. Estão compreendidos nesta definição os artigos destinados à alimentação, ao 
vestuário e à iluminação, os terapêuticos ou sanitários, o combustível, a habitação e os 
materiais de construção. 

Art. 3º. São também crimes desta natureza: 

VI - provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou 
salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício; 

Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 10 (dez) anos, e multa, de vinte mil a cem mil cruzeiros. 

Exemplo de conduta criminosa:  

Empresários, gerentes ou donos de estabelecimento comercial que, utilizando como 
artifício a pandemia do coronavírus, elevam de maneira exorbitante os preços de itens de 
higiene, tais como álcool em gel, máscaras respiradoras, luvas etc. 
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 Crimes contra a economia popular – Lei n. 1.521/51 

Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se 

considerando:  

b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, 

inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor 

corrente ou justo da prestação feita ou prometida.  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de cinco mil a vinte mil 

cruzeiros.  

Exemplo de conduta criminosa:  

Proprietário de farmácia que, aproveitando-se da premente necessidade de 
determinado consumidor em adquirir materiais sanitários, como máscaras e 
álcool em geral, obtém lucro desproporcional, superior ao quíntuplo do 
preço de mercado. Por vezes, pode ser que o fabricante seja o responsável. 
Por isso, se faz necessário verificar a nota fiscal e/ou outros documentos. 
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 Furto mediante fraude/ Estelionato 

Furto 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

Furto qualificado 

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: 

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; 

Estelionato 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 

Exemplo de conduta criminosa:  

Com a situação de pandemia causada pelo coronavírus, muitos oportunistas elaboram 
golpes para auferir vantagem ilícita, aproveitando-se do momento de fragilidade e 
desinformação da população. Exemplo disso são as supostas ligações de hospitais 
solicitando doações; aplicativos, links e e-mail maliciosos; invasão de conta no WhatsApp 
com solicitação de dinheiro (SimSwap); e sites falsos sobre o coronavírus. A depender do 
caso, ocorrerá o crime de estelionato ou furto mediante fraude. 
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Fique atento! Não caia em golpes! 

 Não envie dinheiro ou valores solicitados por mensagem ou ligação. 
Faça a checagem! 

 Não abra links enviados por e-mail ou aplicativos de mensageria; 
 Nunca faça download de software ou aplicativos de origem 

desconhecida; 
 Habilite a verificação em duas etapas nos aplicativos e e-mails, 

desconfie sempre. Faca a verificação de fonte.  

 



      
      

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 
Junto com a população na luta contra o coronavírus! 

 

17 
 

      

 

 Perigo de contágio de moléstia grave 

Código Penal 

Art. 131 - 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. 

Exemplo de conduta criminosa:  

Indivíduo que, com a intenção de transmitir coronavírus, aperta a mão ou 
espirra às proximidades de outra pessoa. 

Se a doença for transmitida, a depender do caso concreto, pode até 
configurar lesão corporal grave, da qual resulta perigo de vida (art. 129, § 1º,  
II, do Código Penal) ou, ainda, pode-se falar em homicídio (art. 121 do CP), 
caso o óbito ocorra em decorrência de complicações causadas pela doença 
do COVID-19. Basta imaginar vítimas do grupo de risco (idosos, portadores 
de doenças crônicas etc.) 
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 Perigo para a vida ou saúde de outrem 

Código Penal 

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da vida ou da 
saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços 
em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais.  

Exemplo de conduta criminosa:  

Pessoa que, sabendo estar infectada por coronavírus, sai às ruas e mantém 
contato com vizinhos, comerciantes, colegas de trabalho etc., expondo a 
risco a vida e a saúde dessas pessoas. As vítimas, nesse caso, sequer 
precisam ser contaminadas para configuração do crime.  
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 Infração de medida sanitária preventiva 

Código Penal 

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 
propagação de doença contagiosa: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde 
pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 

Exemplo de conduta criminosa:  

Aquele que desobedecer as determinações, a exemplo do empresário que 
promover festas, shows, abrir bares, restaurantes; ou, ainda, a pessoa que 
violar a ordem de quarentena ou isolamento determinada pela autoridade 
de saúde, pode praticar esse crime. 

Calma, vamos explicar direitinho! 

O crime em comento classifica-se como norma penal em branco, ou seja, 
necessita de complemento tanto para identificação da “determinação do 
poder público”, quanto para identificar o que são “doenças contagiosas”. 
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 Resta mais que sabido que o coronavírus 
(COVID-19) é altamente contagioso, não 
havendo grandes dificuldades nesse 
aspecto.  

No que diz respeito à “determinação do 
poder público”, pode ser feita por norma 
nacional, estadual ou municipal. Sabe-se 
que em vários Municípios foram editados 
decretos vedando a aglomeração de 
pessoas, como ocorreu em Macapá-AP, 
por meio do Decreto n. 1.704, de 20 de 
março de 2020 - PMM, em que foram 
proibidos eventos urbanos  em locais 
determinados.  

 

Veja a redação do Decreto: 

Art. 1º Ficam suspensas pelo prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de 20 de março de 
2020, em todo o território do Município de Macapá, as atividades e eventos urbanos nos 
seguintes locais: 

I – todas as atividades em estabelecimentos comerciais; industriais, de prestação de 
serviços similares, observando as normas Federais e Estaduais; 

II – Todas as atividades em feiras, inclusive feiras livres; 

(...) 

Além disso, a Lei n. 13.979/20 elencou uma série de medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, entre elas o isolamento e a quarentena. 

Por isso, combinando Decretos municipais ou estaduais e, ainda, a Lei n. 
13.979/20 com o art. 268 do CP, aquele que desobedecer as determinações, 
a exemplo do empresário que promover festas, shows, abrir bares, 
restaurantes; ou, ainda, a pessoa que violar a ordem de quarentena ou 
isolamento determinados pela autoridade de saúde, pratica esse crime.  
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 Subtração, ocultação ou inutilização de material de 
salvamento 

Código Penal 

Art. 257 - Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou 
outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de 
combate ao perigo, de socorro ou salvamento; ou impedir ou dificultar serviço de tal 
natureza: 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

Exemplo de conduta criminosa:  

Aquele que subtrai máscaras e lotes de álcool em gel de hospitais. A conduta 
criminosa consiste em subtrair (apropriar-se, retirar), ocultar (fazer 
desaparecer) ou inutilizar (tornar imprestável), por ocasião de incêndio, 
inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material 
ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou 
salvamento; ou impedir (tornar impraticável) ou dificultar (estorvar, tornar 
trabalhoso) serviço de tal natureza. 
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 Omissão de notificação de doença 

Código Penal 

Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é 
compulsória: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

Exemplo de conduta criminosa:  

A doença causada pelo coronavírus (COVID-19) é classificada como de 
notificação compulsória (Anexo 1 do Anexo 5 da lista da ANVISA), ou seja, o 
médico deve informar os casos à autoridade sanitária competente. Caso não 
o faça, incorre nesse crime. 
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 Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais 

Código Penal 

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais:   

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. 

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para 
vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, 
adulterado ou alterado.   

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-
primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. 

Exemplos de condutas criminosas:  

1. Indivíduo que acondiciona álcool etílico hidratado 46% INPM (limpador de uso geral) 
em embalagem de álcool 70%,  para enganar o consumidor.  

2. Vendedor ambulante, farmacêutico, comerciantes em geral que, sabendo que o 
produto é adulterado ou falsificado, vende, expõe à venda, tem em depósito para 
vender, distribui ou entrega o produto. 

Trata-se de crime hediondo nos termos da Lei n. 8.072/90. 

Nos exemplos acimas, ressalta-se que o produto adulterado não tem o mesmo efeito do 
original, ou seja, não é capaz de matar ou inativar microrganismos, inclusive o coronavírus.   
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 Crimes contra a relação de consumo 

Lei n. 8.137/90 

Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: 

I - favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas 

de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores; 

II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou 

composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à 

respectiva classificação oficial; 

III - misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou expô-los à 

venda como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los 

ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais mais alto custo; 

IV - fraudar preços por meio de: 

a) alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como 

denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, 

peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço; 

b) divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto; 
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c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado; 

d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos 

serviços; 

V - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a exigência de 

comissão ou de taxa de juros ilegais; 

VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas 

condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação; 

VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou 

enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, 

inclusive a veiculação ou divulgação publicitária; 

VIII - destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar 

alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros; 

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar 

matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo; 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade culposa, 
reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de multa à quinta parte. 

. 

Exemplo de conduta criminosa:  

São várias condutas previstas no artigo mencionado. Apenas exemplificando 

a incidência no inciso I, temos o indivíduo que estoca máscaras para 

determinados consumidores que aceitem efetuar o pagamento de preço 

acima do praticado normalmente pelo mercado. 
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 Provocar alarma, ou ato capaz de produzir pânico ou 
tumulto 

Lei das Contravenções Penais  

Art. 41. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer 
ato capaz de produzir pânico ou tumulto: 

Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois 
contos de réis. 

Exemplo de conduta criminosa:  

Muitas pessoas maliciosas, com o simples intuito de causar tumulto ou pânico, utilizam 
de imagens, vídeos e textos falsos (fake news), disseminando-os pela Internet, 
principalmente nos aplicativos de troca de mensagens e redes sociais. Essas pessoas 
cometem contravenção penal, nos termos do art. 41 da LCP. Fique atento: produzir ou 
difundir essas notícias falsas só aumenta a aflição das pessoas. Não repasse mensagens 
de fontes duvidosas. 
Ressalta-se que divulgar fake news, a depender do caso, pode configurar diversos crimes, 
a exemplo de calúnia, difamação, injúria, crimes eleitorais, entre outros. 
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COMO ESTÃO FUNCIONADO OS SERVIÇOS DA POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ? 

 

A PCAP tem plena consciência de seu papel constitucional e legal e está junto 
com a população neste momento de crise. Por isso, ampliou o registro 
eletrônico de boletim de ocorrência para que todos corram menos risco. O 
trabalho de Segurança Pública é de natureza essencial à população e não pode 
parar. Assim, informamos que houve apenas restrição a determinados 
serviços, de natureza não emergencial, para que possamos focar esforços no 
enfrentamento do coronavírus.  
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 Além disso, a PCAP tem participado de 
operações diárias junto com as demais forças de 
Segurança Pública do Estado do Amapá, a fim de 
coibir condutas criminosas e fiscalizar o 
cumprimento das determinações nacionais, 
estaduais e municipais no tocante ao 
enfrentamento à pandemia do coronavírus 
(COVID-19). 

No entanto, há necessidade de preservar a vida 
e saúde de nossos Policiais Civis integrantes do 
chamado grupo de risco (idosos, portadores de 
doenças crônicas, gestantes e lactantes de 
crianças até um ano e meio de idade etc.). Por 
isso, esse grupo está temporariamente afastado 

das atividades, cumprindo serviço domiciliar, na medida do possível. Todavia a 
população do Estado do Amapá pode ficar tranquila, tendo em vista que o trabalho 
árduo continua para atendê-la com a maior eficiência possível.  

Conforme Portaria n. 151, de 22 de março de 2020 - DGPC, os serviços da PCAP 
estão funcionando da seguinte forma: 

 Todas as Centrais de Flagrante estão em atendimento normal nas situações 
de flagrante delito; 

 Os servidores cujas atividades foram suspensas ou restringidas estão 
reforçando o efetivo das Centrais de Flagrante e as Operações Policiais; 

 Estão suspensas as visitas a presos que se encontrem recolhidos nas unidades 
policiais civis, exceto as de seu advogado ou defensor. 

Foram adotadas as seguintes medidas de cuidado 
no atendimento ao público: 

 Higienização das mãos antes do atendimento; 

 Remarcação de oitivas de pessoas que 
apresentem sintomas de gripe (tosse, espirro, 
coriza etc.); 

 Distância mínima de 2 metros entre os 
servidores e as pessoas atendidas; 

 Estão suspensas as intimações de pessoas 
maiores de 60 anos, gestantes, portadores de 
doenças crônicas, salvo se comprometer 
seriamente as investigações. 
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Veja quais crimes/fatos podem ser registrados pela Internet, por meio da 
nossa Delegacia Eletrônica, disponível 24h por dia: 
 

ESTELIONATOS 

O autor obtém vantagem ilícita para si ou para outra 
pessoa em prejuízo da vítima, induzindo-a ou 
mantendo-a em erro, mediante qualquer meio 
fraudulento.  

FURTOS SIMPLES 
Subtração do patrimônio, sem violência ou grave 
ameaça, sem que o autor deixe sinais de sua ação, 
exceto nos casos de furto em interior de veículo.  

AMEAÇAS 

Quando alguém afirma que causará um mal injusto ou 
grave a outra pessoa, podendo ser praticada 
presencialmente, por escrito (cartas, bilhetes etc.), 
por telefone, redes sociais ou qualquer outro meio 
eletrônico. 

TRÂNSITO 
Acidentes de trânsito sem vítima. Embora tenha 
havido colisão entre os veículos, por exemplo, 
nenhuma pessoa ficou lesionada.  

PERTURBAÇÃO Perturbação do sossego ou do trabalho.  

CRIMES CONTRA A HONRA 

Calúnia: atribuir falsamente a alguém fato definido 
como crime. 
Difamação: atribuir a alguém fato ofensivo à sua 
reputação. 
Injúria: ofender a dignidade ou o decoro de alguém. 
Injúria racial: quando alguém profere palavras 
ofensivas referentes à sua raça, cor, etnia, religião, 
origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora 
de deficiência.  

MAUS TRATOS AOS ANIMAIS 
Prática de ato de abuso ou maus-tratos, ocasionando 
ferimentos ou mutilações em animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.  

EXTRAVIO OU PERDA DE 
DOCUMENTOS/OBJETOS 

Quando há perda ou extravio de Carteiras de 
identidade, CNHs, cartões bancários, CRVs, aparelhos 
celulares etc. 

 
 

 
 

Delegacia Eletrônica da PCAP – CLIQUE AQUI 
 
 

http://delegaciavirtual.policiacivil.ap.gov.br/
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 
 

Redes sociais: 
 
policiacivil.ap.gov    

 

 
           policiacivilamapa 
 

 
 
 

 
 

DISQUE-DENÚNCIA GERAL: 181 
DISQUE-DENÚNCIA DECCON: 96 99102-0979 

 
No site www.policiacivil.ap.gov.br  estão disponíveis  os 

endereços e telefones de todas as unidades policiais. 
 

 

https://www.instagram.com/policiacivilamapa/
https://www.facebook.com/policiacivil.ap.gov/
http://www.policiacivil.ap.gov.br/
https://www.instagram.com/policiacivilamapa/
https://www.facebook.com/policiacivil.ap.gov/
http://delegaciavirtual.policiacivil.ap.gov.br
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