
 

 

 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

EMENTA: COVID-19. DECRETO ESTADUAL Nº 4605-

R/2020. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS. NÃO 

APLICAÇÃO ÀS SORVETERIAS. 

 

Trata de análise da inclusão das sorveterias dentre as exceções à restrição de funcionamento 

imposta pelo Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto Estadual nº 4605-

R/2020, como uma das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

 

Pois bem. 

 

Assim prevê o art. 2º do aludido decreto: 

 
DECRETO ESTADUAL Nº 4605-R/2020 
Art. 2º  Ficam suspensos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias: 
I - o funcionamento de estabelecimentos comerciais, a partir do 
dia 21 de março de 2020;  
(...) 
§ 1º Ficam excetuados do inciso I do caput o funcionamento de 
farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e 
de água, supermercados, padarias, alimentação, lojas de cuidados 
animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, lojas de 
conveniências, borracharias localizadas às margens de rodovias 
federais, oficinas de reparação de veículos automotores, 
estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares e 
restaurantes. (Nova redação dada pelo Decreto 4607-R/2020) 
§ 2º O funcionamento dos restaurantes, admitido na forma do § 
1º, fica limitado ao horário de 16:00 horas para atendimento e 
consumo presencial, não se aplicando a referida limitação para 
retiradas no próprio estabelecimento e para entregas (delivery). 
(...) 
§ 4º  A suspensão prevista no inciso I do caput não impede que o 
estabelecimento comercial realize entrega de produtos (delivery). 
(...) 

 

Como visto nos §1º e §2º do art. 2º do referido decreto, os estabelecimentos comercias 
destinados à alimentação poderão funcionar até o horário de 16:00 para atendimento e 
consumo presencial, e sem limitação de horário para retiradas no próprio estabelecimento e 
para entregas. 
 



 

 

 

 

 

 

E para que não pairem dúvidas sobre o enquadramento das sorveterias como estabelecimento 
destinado à alimentação, nos socorremos à definição da CONCLA – Comissão Nacional de 
Classificação, criada pelo Decreto n.º 1.264/1994, a quem compete examinar, aprovar, 
formalizar e atuar como curadora do Sistema de Classificação. 
 
Conforme demonstrado abaixo, a divisão 56, que trata da alimentação, é composta pelos 
grupos “Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas” e “Serviços de catering, bufê 
e outros serviços de comida preparada”. 
 

Divisão: 56 ALIMENTAÇÃO 

Grupo: 56.1 Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 

 
56.2 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida 
preparada 

 
As sorveterias, por sua vez, integram a classe de restaurantes e outros estabelecimentos de 
serviços de alimentação e bebidas, conforme nota explicativa abaixo, extraída do endereço 
eletrônico < https://concla.ibge.gov.br/busca-online-

cnae.html?view=classe&tipo=cnae&versao=10&classe=56112&chave=sorveteria> em 

03.04.2020. 
 

Divisão: 56 ALIMENTAÇÃO 

Grupo: 56.1 Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas 

Classe: 
56.11-2 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 
alimentação e bebidas 

Subclasse: 5611-2/01 Restaurantes e similares 

 
5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 

 
5611-2/04 Bares e outros estabelecimentos especializados em 
servir bebidas, sem entretenimento 

 
5611-2/05 Bares e outros estabelecimentos especializados em 
servir bebidas, com entretenimento 

Notas Explicativas: 
Esta classe compreende: 
- o serviço de alimentação para consumo no local, com venda ou não de bebidas, em estabelecimentos que não 
oferecem serviço completo, tais como: lanchonetes, fast-food, pastelarias, casas de sucos, botequins e similares 
- os restaurantes self-service ou de comida a quilo 
- as atividades de restaurantes e bares em embarcações exploradas por terceiros 
- as sorveterias, com consumo no local, de fabricação própria ou não 

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=grupo&tipo=cnae&versao=10&grupo=561&chave=sorveteria
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=grupo&tipo=cnae&versao=10&grupo=562&chave=sorveteria
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=classe&tipo=cnae&versao=10&classe=56112&chave=sorveteria
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=classe&tipo=cnae&versao=10&classe=56112&chave=sorveteria
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=divisao&tipo=cnae&versao=10&divisao=56&chave=sorveteria
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=grupo&tipo=cnae&versao=10&grupo=561&chave=sorveteria
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=5611201&chave=sorveteria
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=5611203&chave=sorveteria
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=5611204&chave=sorveteria
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=5611205&chave=sorveteria


 

 

 

 

 

 

Assim, sendo sorveteria um estabelecimento destinado à alimentação, a mesma se encontra 
dentro das exceções à regra do art. 2º, do Decreto Estadual nº 4605-R/2020 e, portanto, podem 
funcionar até o horário de 16:00 horas para atendimento e consumo presencial, não se 
aplicando a referida limitação para retiradas no próprio estabelecimento e para entregas 
(delivery). 

Ressalta ainda que se o estabelecimento estiver localizado às margens de rodovias federais e 
aeroportos, não terá a limitação de horário acima, assim como não terá nenhuma restrição de 
horário e funcionamento, caso se trate de comércio atacadista. 

Esse é o nosso entendimento, salvo melhor juízo. 

 

Vitória/ES, 03 de abril de 2020. 

 

Anieli Cardoso de Barros 

Advogada OAB/ES 27.370 

 


