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Festa clandestina conforme definido neste Projeto de Lei, tem sido motivo de morte 

para seus frequentadores devido ao exagero na ingestão de bebida alcoólica sem a devida 
segurança, bem como o consumo de drogas ilícitas. 

Vários casos resultaram em ação civil pública do Ministério Público Estadual (MPE) e 
inquérito da Polícia Civil contra os organizadores dessas festas. 

O perfil destas festas é público, mediante cobrança ou não. Já festas particulares são 
realizadas em propriedades particulares onde reúnem-se familiares ou amigos para 
confraternização civilizada. 

Caracteriza-se que festa clandestina constitui problemática de segurança pública, seja 
no que tange ao usuário, via de regra jovens, assim como, vizinhos ao evento. Estabelecer 
novo regramento que visa minimizar tais ocorrências e decorrentes riscos é intenção deste 
Projeto. 

O ambiente de festa clandestina propicia aliciamento de jovens e menores de idade ao 
sexo, consumo de drogas e possível estabelecimento de dependência com grande impacto 
negativo à vida da pessoa, familiar e social. 

O som altíssimo oriundo das músicas executadas nessas festas, impedem o descanso 
noturno dos moradores da região levando inúmeras famílias ao verdadeiro desespero, pois as 
locações dos espaços ocorrem invariavelmente em todos os feriados e finais de semana. 

A disponibilidade de equipamentos básicos para festejos nem sempre é contemplada, 
assim como banheiros, oferta de água potável, nestas festas. 

Outro aspecto relevante é que tais eventos geram prejuízo a estabelecimentos 
comerciais devidamente regularizados, atividade esta que gera empregos formais e contribui 
tributariamente ao município. 

Incluir o proprietário do imóvel na sanção estabelecida visa aumentar a 
responsabilização do mesmo quando da locação para essa finalidade. 

Os Consegs - Conselho de Segurança Municipal - em reuniões atinentes ao tema, 
assim como a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Secretaria de Saúde, Guarda Civil 
Metropolitana e sociedade em geral, externam sua preocupação para que se tenham novas 
medidas para inibir tais festejos, deletérios que são a todos os envolvidos. 

Levantam-se também a necessidade de medidas profiláticas para evitar-se o 
alastramento de tais comemorativos. Exemplifica-se com ações que investem no 
monitoramento dos perfis nas redes sociais que mostram quem são aqueles que "organizam" 
tais festas. 

O tráfico de drogas nas festas clandestinas é apontado como uma das principais ações 
que trazem problemas aos frequentadores das festas e principalmente, aos moradores das 
redondezas onde acontecem. Inibi-los é obrigação de todas as instancias governamentais. 
Este projeto de Lei cumpre esta finalidade. 

Clama-se aos nobres pares, que revestidos da nobreza inerente à representatividade, 
ofereçam a aprovação deste Projeto de Lei para minimizarmos a possibilidade de óbitos de 
nossos jovens e de visitantes, ou ainda, agruras outras que maléficas à cidade, prejudicam a 
todos. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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