
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020. 

 

Circular SINDIPETRÓLEO n. 14/2020 

 

Assunto: Esclarecimentos sobre o lock down e as restrições impostas pela decisão liminar nos 

autos do Agravo de Instrumento n.º 1012875-07.2020.8.11.0000 ao município de 

Rondonópolis/MT. 

 

 

A decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1012875-

07.2020.8.11.0000 (de relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira), determinou a 

paralisação, pelo período de 07 (sete) dias (a contar do dia 26/06/2020), de inúmeras atividades 

econômicas localizadas no interior do município de Rondonópolis/MT. 

 

Pela interpretação da decisão, os Postos de Combustíveis poderão continuar 

funcionando, uma vez que exercerem atividades consideradas essenciais pelo Decreto Federal 

n. 10.282/2020. Contudo, tendo em vista que não houve a revogação do Decreto Municipal n.º 

9480/2020, mas, ao contrário, o magistrado reforçou a sua validade e aplicabilidade, é importante 

observar, então, a restrição de horário de funcionamento que já vinha sendo aplicada até então 

aos Postos localizados no Município de Rondonópolis/MT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, os Postos de Combustíveis poderão continuar abrindo dentro do 

período de 07 (sete) dias de lock down e seguintes, respeitando as restrições ao horário de 

funcionamento previstas no Decreto Municipal n.º 9.480/2020.  

 

Por outro lado, as conveniências, restaurantes, lanchonetes e congêneres 

localizadas no interior do Município de Rondonópolis/MT – salvo as localizadas em estradas e 

rodovias - sofreram restrições expressas por meio da decisão judicial, não sendo permitida a sua 

abertura durante o período de 07 (sete) dias iniciais do lock down (que terá início no dia 25/06).  

 

 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

DENTRO DO PERÍMETRO URBANO 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

Segunda a sexta-feira: 6h às 18h 

 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS FORA 

DO PERÍMETRO URBANO 

 

SEM RESTRIÇÃO AO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

 



Decorrido os 07 (sete) dias iniciais de lock down, o magistrado determinou a 

flexibilização de algumas atividades para os 07 (sete) dias seguintes, sendo permitido o 

funcionamento de restaurantes, lanchonetes, cafés, pizzarias e padarias, somente mediante a 

entrega à domicílio ou para retirada no local; não foi prevista flexibilização para as lojas de 

conveniência, de modo que deverão permanecer fechadas até o decurso das próximas duas 

semanas (14 dias) ou até que sobrevenha nova decisão e/ou decreto permitindo a sua abertura. 

 

Em nova decisão judicial na data de hoje (25/06, às 16h), houve a ampliação das 

atividades consideradas essenciais, passando o magistrado a entender que tanto aquelas 

previstas no Decreto Federal n.º 10.282/2020, como as previstas na Portaria nº 116/2020, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são consideradas essenciais. 

 

Desse modo, considerando que a Portaria nº 116/2020 prevê como essenciais os 

“postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com 

infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e 

rodovias de todo o país” (inciso XVIII, art. 1º), o horário de atendimento das conveniências, 

restaurantes e lanchonetes no Município de Rondonópolis ficou assim delimitado: 

 

 Primeiros 07 (sete) dias de lock down (primeira semana): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07 (sete) dias seguintes ao lock down (segunda semana): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIBIDO O FUNCIONAMENTO  

 

Regra geral para LOJAS DE 

CONVENIÊNCIAS, RESTAURANTES 

E LANCHONETES  

EXCEÇÃO para LOJAS DE 

CONVENIÊNCIAS, RESTAURANTES 

E LANCHONETES localizados em 

estradas e rodovias 

 

SEM RESTRIÇÃO AO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

 

Regra geral para RESTAURANTES 

E LANCHONETES 

FUNCIONAMENTO APENAS NA 

MODALIDADE DE ENTREGA À 

DOMICÍLIO OU PARA RETIRADA 

NO LOCAL 

Regra geral para LOJAS DE 

CONVENIÊNCIA 

 

PROIBIDO O FUNCIONAMENTO  

 



 

 

 

 

 

 

Em que pese a Portaria nº 116/2020 ter sido clara ao destacar as atividades das lojas 

de conveniência e restaurantes localizados em estradas e rodovias como essencias, ainda 

subsistem dúvidas sobre a real interpretação que os fiscais poderão fazer acerca das decisões 

judicias emitidas pelo magistrado, isso porque na primeira houve expressa proibição dessas 

atividades, o que pode levar a equívocos quando da realização da fiscalização.  

 

Diante dessa situação, a assessoria jurídica do Sindipetróleo está providenciando as 

medidas judiciais cabíveis para o esclarecimento do funcionamento das lojas de conveniência, 

restaurantes e lanchonetes localizados em estradas e rodovias. Até que sobrevenha resposta do 

Poder Judiciário, essas atividades devem ser exercidas com cautela e, caso ocorram fiscalizações 

e autuações, solicitamos que informem/encaminhem imediatamente para que a assessoria jurídica 

tome ciência e providências. 

 

Com relação aos demais assuntos tratados na presente circular, a assessoria jurídica 

do Sindipetróleo estará dando o apoio necessário – inclusive no âmbito judicial - para que tanto os 

Postos de Combustíveis como as lojas de Conveniência e suas lanchonetes/restaurantes do 

Município de Rondonópolis/MT consigam atuar dentro das permissões trazidas pelas normativas 

legais. 

 

Essa circular levou em consideração as regras em vigor no momento de sua 

realização (25/06/2020, 17h). Havendo alteração da legislação, faremos as devidas atualizações. 

 

 

 

 

SAULO RONDON GAHYVA JÉSSICA SOUBHIA ALONSO 

OAB/MT nº 13.216 OAB/MT nº 24.486 

 

 

 

SEM RESTRIÇÃO AO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

 

EXCEÇÃO para LOJAS DE 

CONVENIÊNCIAS, RESTAURANTES 

E LANCHONETES localizados em 

estradas e rodovias 


