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Tribunal de Justiça de Pernambuco 
Poder Judiciário 

Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho
 

 
1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA
Agravo de Instrumento n° 0000778-68.2021.8.17.9480
Juízo de Origem: 1ª Vara da Comarca de Sertânia
Agravante: Município de Sertânia
Agravado: SINDICATO DA IND. DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
Relator: Des. Honório Gomes do Rego Filho  

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 
         Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo Município de Sertânia contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sertânia, nos seguintes termos:

"Portanto, com base no art. 12, da Lei nº 7.347/85, defiro o pedido liminar, em
compasso com a manifestação ministerial de id 77478503, para o fim de: autorizar
IMEDIATAMENTE o funcionamento das padarias com atendimento não só de
delivery como também, especialmente por meio de coleta e na modalidade drivetrhu,
para o consumidor em geral, permitindo-se o atendimento presencial, sem
aglomeração, enquanto permanecer a restrição local pelo período de 24 a 28 de
março, com adoção de medidas de segurança para o seu funcionamento que não
contrariam as diretrizes governamentais para evitar o contágio, quais sejam:
Higienização constante das áreas comuns; Disponibilização de álcool em gel para
funcionários e clientes, exigência do uso de máscaras faciais, distanciamento, dentre
outros protocolos de segurança. (...) 
No cumprimento da medida liminar, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para cada ato de obstrução, o Município deve abster-se de qualquer ação no
sentido de impedir o funcionamento dos estabelecimentos conforme decidido acima,
podendo, para tanto, realizar os atos de fiscalização ordinários em conformidade com
o disposto no Decreto Estadual nº 50.553/2021." (sic)

         Em suas razões, aduz que a decisão recorrida merece ser reformada, sob o argumento de que o
Decreto Municipal nº 007/2021 tem por escopo estabelecer normas mais restritivas no combate à
pandemia se comparado com o Decreto Estadual nº 50.553/2021. Tal rigorismo e incompatibilidade
com o decreto estadual em vigor, segundo defende, não encontra óbice na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
         Assim, afirma que a limitação do funcionamento das padarias somente mediante o serviço de 
delivery, além de atender o interesse local, se presta a impedir a propagação do Covid-19 na região
do Município de Sertânia e da Região do Pajeú.
         Com efeito, requer a "(...) tutela de urgência para suspender a decisão agravada e, via de
consequência, restaurar a plenitude dos efeitos do Decreto Municipal n° 007/2021, tendo em vista a
presença dos requisitos processuais da probabilidade do direito e do perigo na demora, conforme
demonstrado acima;"
         É o relatório. Decido.
         À vista do preenchimento dos pressupostos legais, conheço do recurso.  
         Passo ao exame da tutela recursal pretendida.
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         Para que o Relator possa outorgar efeito suspensivo às decisões interlocutórias proferidas pelo
Juízo a quo, afigura-se indispensável a presença cumulativa dos requisitos dispostos no art. 955,
parágrafo único, do CPC, in verbis:

"Art. 995.  Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em

sentido diverso.

Parágrafo único.  A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata

produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada

a probabilidade de provimento do recurso."

         Assim, consoante se vê, os requisitos são (i) o risco de grave dano e de difícil reparação e (ii) a
probabilidade do provimento do recurso.
         Da probabilidade de provimento do recurso
         Segundo a melhor doutrina, “o magistrado precisa avaliar se há elementos que ‘evidenciem a
probabilidade’ de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. (...) É
preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente
da produção de prova.”  (DIDIER. JR; OLIVEIRA; BRAGA, 2015)
         Noutros termos, exige-se do julgador, em sede de cognição sumária, verificar se há uma
verdade provável a partir da narrativa apresentada, correlacionando-a à probabilidade de subsunção
dos fatos à norma invocada e aos efeitos pretendidos, sem que para isso exista necessidade de
dilação probatória.
         Ao analisar os autos, em juízo de cognição sumária, tenho que, em parte, se encontra presente
o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Explico.
         É sabido que o Decreto Estadual nº 50.453/2021 foi editado com o escopo de estabelecer novas
medidas restritivas em relação a atividades sociais e econômicas, no período de 18 a 28 de março de
2021, a fim de enfrentar o contágio e a propagação do Covid-19 no âmbito do Estado de Pernambuco.
         Nessa regulamentação estadual foi especificado que somente serviços essenciais funcionariam
com atendimento presencial, a exemplo de supermercados, padarias, mercados e demais
estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da população.
         O Município de Sertânia em semelhança com o Estado de Pernambuco adotou medidas de
confronto ao Covid-19. Porém, implantou uma política de enfrentamento mais rigorosa de modo a
impedir o funcionamento de padarias com atendimento presencial ou mediante coleta (drive truh).
Logo, em síntese, a municipalidade estipulou que apenas mediante delivery as padarias e
supermercados poderiam funcionar.
         Não obstante seja assente a possibilidade de o ente municipal adotar medidas mais rigorosas
de combate ao Covid-19, tal qual já decidido na ADI 6.341/DF, não há proporcionalidade em impedir o
atendimento presencial ou de coleta em padarias e supermercados, notadamente porque tais
estabelecimentos se prestam a fornecer alimentação à população local e, por isso, são considerados
essenciais.
         Ora, mesmo nos momentos mais restritivos de isolamento social, não se pode impedir o acesso
a tais estabelecimentos, mesmo porque, em juízo de adequação e necessidade, vetores do princípio
da proporcionalidade, há outras medidas capazes de frear o contágio do Covid-19, a exemplo de
limitar o número de pessoas no estabelecimento e fixar que tão somente gêneros alimentícios sejam
comercializados, de modo a excluir, por outro lado, a venda de produtos supérfluos.
         Embora a realidade do Município de Sertânia e de seus munícipes não seja a mesma da
Capital, afigura-se, ao menos ao primeiro exame, desnecessário impor aos cidadãos da
municipalidade a aquisição de gêneros alimentícios mediante o serviço de delivery, prestado, forçoso
é presumir, por requisição mediante telefone ou aplicativo e, claro, mediante "taxa" de entrega.
         Esse tipo de facilidade, conquanto seja uma realidade ordinária na Capital, inevitavelmente
constituiria obstáculo à aquisição de gêneros alimentícios pela população mais carente
economicamente, seja porque seria necessário acesso a elementos tecnológicos, a exemplo de
telefones ou smartphones, seja porque impactaria no custo dos produtos.
         Por essa razão, e na linha do que decidiu o magistrado de origem, tenho que a restrição imposta
pelo Município de Sertânia se afigura, em alguma medida, desproporcional, razão pela qual mantenho
a decisão do juízo de primeiro no sentido de que: "o funcionamento das padarias com atendimento

Num. 15319644 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: HONORIO GOMES DO REGO FILHO - 26/03/2021 17:35:57
https://pje.tjpe.jus.br:443/2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032617355739100000015107225
Número do documento: 21032617355739100000015107225



não só de delivery como também, especialmente por meio de coleta e na modalidade drivetrhu, para o
consumidor em geral, permitindo-se o atendimento presencial, sem aglomeração, enquanto
permanecer a restrição local pelo período de 24 a 28 de março, com adoção de medidas de
segurança para o seu funcionamento que não contrariam as diretrizes governamentais para evitar o
contágio, quais sejam: Higienização constante das áreas comuns; Disponibilização de álcool em gel
para funcionários e clientes, exigência do uso de máscaras faciais, distanciamento, dentre outros
protocolos de segurança."
         Porém, à vista da imperiosa necessidade de também se agregar medidas de enfrentamento ao
Covid-19, entendo que o provimento do presente instrumental se impõe especificamente para que o
atendimento presencial seja limitado a 30% (trinta por cento) da capacidade do estabelecimento; seja
autorizada a entrada de uma pessoa por unidade familiar, exceto idosos ou pessoas que necessitem
de acompanhamento especial; e que a comercialização de produtos na modalidade presencial seja
restrita aos gêneros alimentícios.
         Do risco de grave dano
         Quanto ao risco de grave dano, também em exame de cognição sumária, entendo presente na
espécie, visto que as medidas adotadas a par das fixadas pelo Juízo de origem tem como escopo
enfrentar e estabelecer medidas restritivas de combate ao Covid-19 e, de outro lado, garantir que a
população municipal tenha acesso aos gêneros alimentícios indispensáveis à sobrevivência mesmo
no contexto do isolamento social imposto pela pandemia.
         Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requerida tão somente para, a par das medidas
fixadas pelo juízo de origem, estabelecer que o atendimento presencial nas padarias seja limitado a
30% da capacidade do estabelecimento; seja autorizada a entrada de uma pessoa por unidade
familiar, exceto idosos ou pessoas que necessitem de acompanhamento especial; e que a
comercialização de produtos na modalidade presencial seja restrita aos gêneros alimentícios.
         1. Comunique-se COM URGÊNCIA o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau.
         2. Intime-se o agravado para, no prazo legal, apresentar contraminuta ao recurso.
         3. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça.
         Intimem-se e cumpra-se.
         Caruaru, na data da assinatura eletrônica.

 
Honório Gomes do Rego Filho

Desembargador Relator
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