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Ofício  Nº 883/2020
 
Recife, 16 de maio de 2020
 
Assunto: Processo SEI nº Oficio nº 01/2020 - FECOMERCIO
 
Recife, 16 de maio de 2020.
 
 
Ilmo. Sr.,
 
Em atenção ao ofício s/n (6698737), de 13 de maio de 2020, dessa Assessoria Jurídica da
FECOMERCIO-PE, dirigido ao Procurador Geral do Estado de Pernambuco, por meio do qual solicita
“um posicionamento ou parecer oficial sobre a manutenção dos serviços de entrega em domicílio,
desenvolvidos por empresas de atividades não essenciais (comércio e serviços) neste período de
quarentena e restrição da circulação de veículos e pessoas nos municípios atingidos”, vimos esclarecer
o que segue.
Inicialmente, devo ressaltar que a medida anunciada em 11 de maio de 2020 decorreu de uma decisão
baseada em evidências científicas, no sentido de que o isolamento social, em seu maior grau possível,
faz-se absolutamente necessário para conter a curva de crescimento de casos da COVID-19 nos
municípios de Recife, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes. Ainda,
trata-se, como se pode inferir pelo próprio teor do Decreto n. 49.017, de 11 de maio de 2020, de medida
de alta complexidade institucional e sensível repercussão social, razão pela qual se compreende a
preocupação dessa respeitável entidade representativa.
Conforme determinado pelo art. 3º desse mesmo decreto, no período de 16 a 31 de maio de 2020,
haverá restrição de entrada, saída e circulação de veículos e pessoas nos municípios citados, à exceção
da circulação de veículos e pessoas que estejam se deslocando para o desempenho de atividades e
serviços considerados essenciais. 
Essa vedação inclui o deslocamento de empresários e funcionários aos estabelecimentos não listados no
anexo I do decreto, salvo para as atividades reputadas como essenciais.  Por outro lado, os serviços de
entregas em domicílio (delivery), quaisquer que sejam os produtos (essenciais ou não essenciais) estão
elencados como atividades essenciais no item XXXI do Anexo I do referido Decreto. 
Portanto, sempre lembrando que o objetivo primordial da norma é a efetiva redução da circulação de
pessoas e veículos nas vias públicas, nesse período de 15 dias, esclarecemos que o serviço de entrega
em domicílio de produtos e mercadorias não essenciais apenas não será viável caso dependa da
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circulação de pessoas com destino aos estabelecimentos cujo funcionamento não está autorizado. 
Caso a entrega em domicílio possa ser providenciada a partir da internet, ou mediante outra logística
que não envolva deslocamento de pessoas para estabelecimentos comerciais não relacionados no Anexo
I, ela poderá sim ser realizada, não havendo, reitera-se, limitação quanto à essencialidade do produto
a ser entregue a destinatário final.
Volta-se a ponderar que essa restrição à circulação é imperativa por razões sanitárias e apenas vigorarão
por 15 (quinze) dias, sendo 10 (dez) deles úteis.
Na oportunidade, ressalto que esta Procuradoria Geral se coloca à disposição dessa entidade para outros
esclarecimentos nesse período excepcional e de esforço coletivo para a superação da pandemia.
Certo de sua compreensão, coloco-me à disposição, ao tempo em que renovo os votos de elevada
estima e de distinta consideração.
 
 

 

PAULO ROSENBLATT
Procurador do Estado de Pernambuco

Gabinete do Procurador Geral
 
 

 

Ilustríssimo Sr. Thomas Jefferson Gomes de Albuquerque 

Assessor Jurídico da Fecomercio

 

NESTA
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