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O DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020 trouxe no § 

1° do seu art. 3° a definição de atividades essenciais, para as medidas 

previstas na Lei nº 13.979, de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.  

De acordo com o Dec. 10.282 são 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. 

Antes que me perguntem, ao final do conceito vem a expressão 

“TAIS COMO” e na sequência uma lista de atividades consideradas como 

essenciais, mas essa lista é exemplificativa e não taxativa, mas o que isso 

significa? Significa que as atividades ali expressamente relacionadas são 

apenas exemplos de atividades essenciais, sendo consideradas essenciais 

pelo Dec. 10.282, além dessas exemplificadas, todas as atividades que se 

encaixem no conceito de essenciais. 

Então, voltemos ao conceito de essenciais trazido pelo Dec. 

10.282, e para facilitar podemos dividir o conceito em partes, porque ele 

traz um conceito dentro de outro conceito quando diz que atividades 

essenciais são aquelas indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade... e na sequência explica o que são essas 

necessidades inadiáveis. 

Para o Dec. 10.282 necessidades inadiáveis da comunidade, são 

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

✓ a saúde ou 

✓ a segurança da população. 

Assim, o conceito de necessidade inadiável para o Dec. 10.282 é 

quando o não atendimento de uma atividade coloca em perigo a população 

em qualquer uma das áreas, sobrevivência, saúde OU segurança. 

Com isso para identificarmos se uma atividade é essencial ou 

não, nos termos do Dec. 10.282, precisamos de uma resposta positiva a 

qualquer uma das seguintes questões: 

1. Se meu estabelecimento não abrir estou colocando em risco 

a sobrevivência da população? 

2. Se meu estabelecimento não abrir estou colocando em risco 

a saúde da população? 

3. Se meu estabelecimento não abrir estou colocando em risco 

a segurança da população? 

Acaso você consiga responder, sem qualquer sombra de dúvidas, 

sim a qualquer uma das três questões acima, seu estabelecimento é 

considerado uma atividade essencial, pois é um daqueles indispensáveis 

ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

Mas se não estiver ali enquadrado, é possível o seu 

enquadramento como essencial com lastro no § 2° do mesmo art. 3° do 

Decreto 10.282, que dispõe que Também são consideradas essenciais as 

atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos 

necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento 

dos serviços públicos e das atividades essenciais. 

Então mesmo que sua atividade não se enquadre numa daquelas 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, se ela é uma atividades acessórias, de suporte e a 

disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao 



 

exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades 

essenciais, também é considerada como essencial pelo Dec. 10.282. 

Assim, se você não consegue responder sim aos 

questionamentos anteriores, pode tentar nos seguintes: 

4. Meu estabelecimento dá suporte ao funcionamento de 

serviços públicos e atividades essenciais? 

5. Meu estabelecimento fornece insumos necessários a cadeia 

produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos 

serviços públicos? 

6. Meu estabelecimento fornece insumos necessários a cadeia 

produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento de 

atividades essenciais? 

Dessa maneira, se você que conhece bem sua empresa, seu 

ramo de atividade, seus clientes, conseguiu responder sim a qualquer uma 

das seis questões anteriores, salvo entendimento diverso dos órgãos 

fiscalizadores, que poderão ser contestados administrativa ou 

judicialmente, seu estabelecimento é considerado uma atividade essencial 

para os termos do Decreto Federal n° 10.282. 

Repito, essa análise e enquadramento depende da análise 

cuidadosa da situação peculiar de cada estabelecimento, o que pode não 

ser compreendido pelos órgãos fiscalizadores que, seguindo determinações 

de Decretos Estaduais e/ou Municipais, podem apresentar entendimento 

diferente, o qual recomendamos acompanhar até que isso seja contestado 

pelas vias legais, de forma a evitar aplicação de multas e outras 

penalidades, inclusive penais. 


