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Agravo de Instrumento nº 0020548-46.2020.8.19.0000 
Agravante: Município do Rio de Janeiro 
Agravada: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 
Relatora: Desembargadora Maria Isabel Paes Gonçalves 

 
 

D E C I S Ã O 
 

 
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo de Plantão em 31/03/2020, às 

fls. 212/214, da ação civil pública movida pela ora agravada, proferida nos 

seguintes termos: 

 

..................................................................................... 
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..................................................................................... 

 
Alega o agravante que: 
 

 
(...) 
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(...) 
 
Pontua o recorrente que: 
 

 
 

 
 
(...) 
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Resumidamente, sustenta que “o constituinte entregou ao Poder 
Executivo o dever de expedir decretos para regulamentar as leis; e reconhece 
ao eleito o poder de liderar a sociedade local”.  

 
Afirma que: 
 

  

 
 
Pede: 
 

 
 
Às e-fls. 16/43, manifestou-se nos autos do recurso a Federação 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro – 
FECOMERIO-RJ, requerendo que “seja deferido o seu ingresso no presente feito 
na condição de Amicus Curiae, com  os  mais  amplos  e  gerais  poderes,  vez  
que  observados  os  requisitos  de representatividade e da pertinência temática 
(relevância da matéria); e seja  julgada  procedente  o  presente  Agravo  de  
Instrumento  e  cassada  a  liminar deferida nos autos da ação principal, uma vez 
que o Decreto nº 47.301, de 26 de março de 2020 determinou a reabertura do 
comércio de materiais de construção em virtude da essencialidade da atividade 
e tal ato foi editado em observância a competência constitucionalmente 
outorgada ao Poder Executivo do Municipal”. 
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Às e-fls. 70/74, o agravante apresenta petição, emendando a inicial 

do recurso, para requerer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente 
agravo, argumentando que: 
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(...) 
 

Esclarece que:  
 

 
 
É o relatório. Decido.  
 
 
No que concerne ao procedimento e julgamento, aplicam-se as 

novas disposições, ressaltando-se que os requisitos para a concessão de efeito 
suspensivo encontram-se previstos no parágrafo único do art. 995 do Código de 
Processo Civil de 2015, ipsis litteris: 

 
..................................................................................... 
“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 dá 
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imediata produção de seus efeitos houver risco de 
dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar 
demonstrada a probabilidade de provimento do 
recurso.” 
..................................................................................... 

 
Especificamente quanto agravo de instrumento, a possibilidade de 

atribuição de efeito suspensivo ou deferimento, em antecipação de tutela, da 
pretensão recursal encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Novel Diploma 
Processual. 

 
De acordo com o relatado acima, o requerimento de concessão da 

liminar recursal diz respeito somente à parte da decisão agravada, relativa à 
suspensão do funcionamento das casas lotéricas e das lojas de materiais de 
construção.  

 
Inicialmente, cumpre pontuar que não há dúvidas de que os 

governos (Federal, Estaduais e Municipais) devem adotar medidas de prevenção 
à pandemia do Coronavírus/Covid-19. Certo, porém, que a suspensão de alguns 
serviços acaba por dificultar, ou mesmo inviabilizar o acesso da população, 
particularmente a de baixa renda, ao exercício de atividades básicas do dia-a-
dia, como o pagamento de contas de água, luz, telefone e boletos, em geral, bem 
como ao recebimento de benefícios sociais, considerando que nem toda a 
população mais humilde possui conta em banco, com facilidade de 
movimentação através da internet, ou mesmo acesso a rede mundial de 
computadores para realizações de operações comerciais e bancárias.  

 
Ademais, o não funcionamento das unidades lotéricas acarretará 

aumento na demanda das agências bancárias, elevando o fluxo de pessoas e a 
consequente aglomeração, com maior exposição da saúde dos usuários.  

 
Isso porque, sabidamente, as casas lotéricas realizam grande 

número de atendimentos, em especial às pessoas com menos recursos 
financeiros, com o recebimento de pagamentos variados, tais como serviços de 
concessionárias e boletos diversos. Além de serem utilizados seus serviços no 
recebimento de benefícios sociais pela população de baixa renda, beneficiaria 
de políticas públicas, como o programa bolsa família. 

 
Por outro lado, o Decreto Municipal objeto de impugnação na ação 

originária, ao estabelecer, no artigo 2 º, a retificação procedida no inciso I, do art. 
1º-A, do Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, para repristinar a 
vedação de funcionamento das casas lotéricas, encontra-se em simetria com o 
Decreto Federal número 10.292, de 25 de março de 2020, que elencou como 
atividade essencial unidades lotéricas, conforme inc. XL do art. 1º.  
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Deve ser registrado, no que tange ao Decreto Federal, que o 
mencionado item foi suspenso por liminar concedida em sede de primeiro grau 
de jurisdição pela Justiça Federal. Liminar essa que, todavia, restou suspensa 
pela Presidência do TRF da 2ª. Região, adotando como um dos fundamentos de 
decidir que o fechamento das unidades lotéricas levaria ao aumento do fluxo de 
pessoas nas agências bancárias tradicionais, implicando em aglomerações 
indesejadas.  

 
Ademais, sem desconsiderar que a pandemia impõe de forma geral 

restrições e limitações, em prol da saúde individual e coletiva, igualmente deve 
ser ponderado que neste momento incomum experimentado pela sociedade 
brasileira, devem ser colocadas em prática medidas e soluções que minimizem 
as dificuldades para o exercício de atividades necessárias à população. 

 
E, a redução dos locais para realização de pagamentos essenciais, 

não se apresenta como solução que virá em favor da população, mas, ao 
contrário, poderá representar maior sacrifício ou transtorno, além do evidente 
risco de aglomeração nas agências bancárias.  

 
  Nesse cenário, chega-se à conclusão de que as unidades 

lotéricas, de fato, caracterizam atividade essencial à sociedade, especialmente 
à parcela mais vulnerável da população financeiramente.  
 

Relativamente às lojas de materiais de construção, a 
essencialidade da atividade repousa na natureza dos produtos comercializados. 
Sendo que dentre eles tem-se, especialmente, insumos destinados a reparos de 
natureza elétrica e hidráulica, dentre outros, necessários ao regular atendimento 
de estabelecimentos que prestam serviços essenciais, sejam públicos ou 
particulares, bem como a unidades individuais ou comuns que, igualmente, 
necessitem proceder reparos ou solucionar situações emergenciais, para as 
quais sejam necessários materiais advindos desse ramo de atividade.  
 

 Ademais, deve ser acrescido que lojas que comercializam tais 
produtos, igualmente dispõem de materiais comumente utilizados em hospitais 
e instituições similares, como álcool gel, máscaras de proteção e produtos de 
limpeza.  

 
Veja-se que se está tratando nesta decisão de lojas que 

comercializam no varejo materiais de construção para manutenção e reparos. 
 
Logo, a suspensão do funcionamento das lojas de materiais de 

construção que comercializam no varejo produtos para fins de reparos e 
manutenção, trará mais prejuízos à sociedade, neste momento de crise 
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provocada pela pandemia, do que, propriamente, garantirá proteção aos 
cidadãos.  

 
Registre-se, ainda, que o Decreto Municipal do Rio de Janeiro está 

em consonância com o Decreto Estadual número 47001 de 26 de março de 
2020, que “dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos destinados a 
venda de material de construção, ferragem e de equipamentos de proteção 
individual”, estabelecendo no artigo 1º que: 
 
 

Art. 1º - Durante a vigência do estado de calamidade pública, em caráter 
excepcional, fica autorizado em todo Estado do Rio de Janeiro o 
funcionamento de estabelecimento destinado a venda de material de 
construção, ferragem e equipamento de proteção individual, vedada a 
aglomeração de pessoas no desempenho das atividades. 

 

Merecendo registro que a decisão recorrida, alcançou, ainda que 
indiretamente, o decreto estadual que autoriza o funcionamento das lojas que 
comercializam materiais de construção. 

 
Outrossim, deve ser registrado que o Decreto Municipal 

47301/2020, objeto do pedido inicial, estabelece limitações ao exercício das 
atividades nominadas essenciais, quanto ao contato físico entre as pessoas 
envolvidas no atendimento, objetivando a adoção de medidas de proteção, em 
observância das regras de prevenção propagadas pelas autoridades sanitárias. 
Logo, com observância das normas de prevenção do contágio do vírus.  

 
Sendo este o teor da alínea “d” do artigo 1º, da referida norma 

municipal: 
 

..................................................................................... 
 
(...) 
 
Decreta: 
 
Art. 1º O Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 
2020, que determina a adoção de medidas adicionais, 
pelo Município, para enfrentamento da pandemia do 
novo Coronavírus - COVID - 19, e dá outras 
providências, com a redação dada pelo Decreto Rio 
nº 47.285, de 2020, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
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(...) 
 
d) suspensão, em colaboração com a SEOP e a SMS, 
do funcionamento nos estabelecimentos comerciais, 
ressalvados os que exerçam as seguintes atividades, 
ainda que instalados em shoppings e centros 
comerciais, observadas as restrições de ocupação 
máxima de trinta por cento da capacidade física do 
local e de espaçamento mínimo de um metro e meio 
entre os seus ocupantes: 
 
(...) 
.................................................................................... 

 
 
Por fim, merece ser destacado que o enunciado sumular nº 38 do 

STF, de natureza vinculante, estabelece que:  
 

................................................................................... 
 
“É competente o Município para fixar o horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial.” 
................................................................................... 

 
 
O verbete sumular colacionado tão somente corrobora a atribuição 

de competências conferida pela CRFB aos entes federados. E, a par da situação 
de pandemia, não se pode olvidar que os Municípios devem atuar com 
observância às atribuições que lhes foram conferidas pelo legislador constituinte, 
atentando para que seja compatibilizado o interesse na continuidade do 
atendimento às necessidades essenciais, e dentre elas podem ser incluídas as 
situações emergenciais de reparos e manutenção, nos termos em que tratado 
nesta decisão, com a necessária proteção à saúde dos cidadãos.  

 
E, neste contexto, induvidosamente a autorização para a 

comercialização de materiais de construção no varejo, deve restringir-se as 
situações de reparo e manutenção, conforme sustentado pelo próprio Município 
no pedido de concessão do efeito suspensivo (A liminar, ao impedir o comércio de 
materiais de construção tornará inviável a realização de pequenas obras civis 
indispensáveis à manutenção de diversos equipamentos que precisam permanecer em 
funcionamento em toda a sorte de moradia e estabelecimentos de saúde. As casas de 
materiais de construção integram rede de capilaridade importante que permite acesso 
aos insumos de manutenção predial, equipamentos de serviços essenciais, como 
higiene, limpeza pesada, melhoria de condições de esgotamento sanitário e diversas 

funções de funcionamento essencial no período de epidemia).   
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O Município finaliza seu pleito de efeito suspensivo afirmando que: 

“O objetivo da norma municipal é de tão somente praticar a atividade de varejo de 
material de construção para atender a atividade essencial”  

 
 
À conta de tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo ao 

recurso, no que tange ao item “a” da decisão agravada, para determinar o 
retorno do funcionamento das redes lotéricas e das lojas de materiais de 
construção que comercializam na atividade de varejo produtos para 
realização de reparos e manutenção para atender atividade essencial, no 
Município do Rio de Janeiro.  

 
Comunique-se ao juízo originário, urgentemente. 

 
À parte agravada. 
 
Após, à Douta Procuradoria de Justiça. 
 
 

Rio de Janeiro, na data da assinatura digital. 
 

Desembargadora MARIA ISABEL PAES GONÇALVES 
Relatora 
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