
 

DECRETO 10.329/20 – PUBLICADO NO DOU DE 29/04/2020 

Decreto Federal - 10.329 - Lista de Atividades Essenciais 

 

INCLUSÃO DO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS 

Após a publicação do Decreto Federal 10.329/2020 e em resposta à consulta 

formulada por nossas entidades sobre a abertura do comércio de autopeças, segue 

abaixo a resposta encaminhada pela assessoria jurídica da Federação do Comércio, SP. 

Parecer 

Com a publicação do Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020, no DOU de 

29/04/20, foi alterado o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 

com a finalidade de definir os serviços públicos e ampliando o rol de atividades 

essenciais, regulamentando o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020. 

Importante mencionar que referido rol de atividades essenciais, acrescido por 

este Decreto, foi objeto de discussão e avaliação multidisciplinar por colegiado 

composto por representantes das áreas da vigilância sanitária, da saúde, do 

abastecimento de produtos alimentícios e de logística, no âmbito federal. 

Para efeitos legais, são serviços públicos e atividades essenciais aqueles 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, 

assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

Dentre as várias atividades essenciais acrescidas que tem autorização para 

funcionar, podemos considerar que em relação aos distribuidores e varejistas 

de autopeças, foram incluídas nos incisos XLI e XLIV abaixo transcritos: 

Art. 3º………………. 

XLI - serviços de comercialização, reparo e manutenção de 

partes e peças novas e usadas e de pneumáticos novos e 

remoldados; 

XLII - ...... ; 



XLIII - ..... ;  

XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas 

aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, 

comercialização, manutenção e assistência técnica 

automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o 

transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de 

pessoas em rodovias e estradas 

O funcionamento destas atividades deve obrigatoriamente estar em 

conformidade com as medidas de proteção obrigatórias da OMS: 

I - intensificar as ações de limpeza; 

II - disponibilizar álcool em gel aos seus clientes e funcionários; 

III - divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de 

prevenção; 

IV - fechar o acesso às áreas de lazer, convivência, festas, bares e 

restaurantes internos, e todas as áreas que não se destinarem ao 

abastecimento e\ou aos serviços essenciais; e 

V - evitar a aglomeração de clientes ou frequentadores. 

 

Resumidamente : 

 

Com a ampliação do rol de atividades essenciais, através deste Decreto Federal 

há autorização expressa para o funcionamento dos distribuidores e varejistas de 

autopeças, que podem funcionar normalmente, observadas as normas de saúde 

da OMS. 

Recomendamos que as Legislações Regionais sejam consultadas e respeitadas 

por definirem as medidas de restrição e isolamento social, no sentido de evitar 

a possível contaminação ou propagação do vírus. 

 



E tanto a nível federal como a nível estadual há segurança jurídica para a 

abertura e funcionamento dos distribuidores e varejistas de autopeças por 

serem atividades essenciais relacionadas no Decreto Federal nº 10.282, de 

20/03/2020, ora alterado pelo Decreto Federal nº 10.329, de 28/04/20  

Diante do exposto acima, consideramos que nossos representados, estão amparados 

pelo Decreto Federal 10.329 para continuarem suas atividades. 
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