
FORNECEDOR SEQUE INFORMA,
RESPEITA CONSUMIDORO



TELEFONE E ENDEREÇO DO 
PROCON NAS NOTAS E 

CUPONS FISCAIS

- É obrigatório incluir o telefone 151 e o endereço do 

PROCON-DF nas notas fiscais e cupons fiscais. 

Lei Distrital nº 4029/2007.

Inclua esses dados em todas as notas e cupons fiscais, 

inclusive na versão eletrônica (DANFE)!

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????
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RECUSA DE CHEQUES

- Somente é possível recusar cheques como forma de 

pagamento se houver informação clara e visível para o 

consumidor. 

- É proibida a exigência de idade mínima ou tempo mínimo de 

abertura de conta para a aceitação de cheques. 

IMPORTANTE: Caso você trabalhe com pagamento por meio 

de cheque, este só poderá ser recusado em 3 casos:

1) Cheques de outra praça

2) Cheques de terceiros

3) Cheques de pessoa jurídica

Art. 6º inciso III e Art. 30 da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 

de Defesa do Consumidor); e Nota Técnica nº 206/2006 do 

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do 

Ministério da Justiça.

- Se não aceitar cheques: afixe cartaz informativo acerca da 

recusa em receber cheques em local visível para o público e 

com letras em tamanho que facilitem sua leitura.

- Se aceitar cheques: não condicione a aceitação de cheques ao 

tempo mínimo de conta ou a uma idade mínima do cliente. 

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR VISÍVEL E 

ACESSÍVEL

- É obrigatório manter, em local visível e de fácil acesso 

ao público, 1 (um) exemplar do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC). 

Lei Federal nº 12.291/2010.

- Mantenha sempre um exemplar atualizado do CDC em 

cima de um balcão em local visível e acessível.

- Lembre-se de que o CDC deve estar ao alcance do 

consumidor, de modo que ele possa consultá-lo sem ter 

de pedir a ninguém.

- Por esse motivo, evite guardar o Código em gaveta, 

armário ou qualquer outro local em que não fique visível.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



TELEFONE 151 E ENDEREÇO 
NA PLACA DE 

IDENTIFICAÇÃO

- É obrigatório incluir o telefone 151 e o endereço do 

estabelecimento em placas de identificação. 

Lei Distrital nº 4.546/2011.

- Inclua o telefone 151 e o endereço do estabelecimento 

em todas as placas de identificação

- Certifique-se de que as placas foram trocadas antes de 

abrir a loja para o público externo.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



PERDA DE COMANDA

- É proibido cobrar pela perda de comandas e tíquetes 

em restaurantes, bares, lanchonetes, boates ou 

qualquer outro estabelecimento que utilize esta forma 

de controle do consumo. 

Lei Distrital nº 3.807/2006.

Você sabia?

Qual é a base legal?

??????

- Mantenha formas alternativas de 

controle, desde que sejam 

do  conhecimento  do 

consumidor.

- Inclua placa ou cartaz 

informando o consumidor 

de seu direito.

O que fazer?



CARDÁPIO NA PARTE 
EXTERNA

- É obrigatório colocar cardápios, com seus respectivos 

preços, na parte externa de restaurantes e similares, em 

local de fácil acesso e grande visibilidade para o 

consumidor. 

Lei Distrital nº 3.941/2007.

- Na elaboração dos cardápios, o estabelecimento 

deverá especificar as modalidades de pratos servidos, se 

têm acompanhamento, o preço total, e se há opção de 

consumo em separado.

- Nos restaurantes do tipo self-service, o cardápio e a 

tabela deverão especificar o preço por quilo, o tipo de 

comida servida e o tipo e preço de pratos que podem ser 

consumidos separadamente.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



PREÇOS EM VITRINES

- Todas as informações dos preços dos produtos em 

vitrines devem ser claras, ostensivas e legíveis. 

Art. 31 da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa 

do Consumidor) e Decreto Federal nº 5.903/2006.

- Mantenha as etiquetas com a face principal sempre 

voltada para o consumidor

- A utilização da modalidade de afixação de código 

referencial deverá atender às seguintes exigências:

- a informação sobre as características do item deve 

compreender o nome, quantidade e demais elementos 

que o particularizem; e

- as informações deverão ser disponibilizadas em 

etiquetas com caracteres ostensivos e em cores de 

destaque em relação ao fundo. 

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



PRODUTOS IMPRÓPRIOS 
PARA O CONSUMO

- É proibida a comercialização de produtos vencidos e 

impróprios para o consumo. 

Art. 6°, 18, § 6º, I, II e III, e Art. 39. VIII da Lei Federal nº 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

- São impróprios ao uso e consumo:

a) produtos vencidos

b) produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 

falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, 

perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 

regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação

c) produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao 

fim a que se destinam.

- Mantenha equipe que realize fiscalização constante dos prazos 

de validade de produtos que estejam por vencer.

- Fiscalizar produtos para verificar se estão abertos, deteriorados 

etc.

- Manter sempre condições adequadas de higiene, temperatura, 

dentre outros, para evitar a deterioração de produtos, 

principalmente os refrigerados.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



INFORMAÇÃO SOBRE 
PREÇOS

- As informações relativas aos preços dos produtos devem 

incluir a forma de pagamento (quantidade e valor de cada 

parcela), as taxas de juros cobradas, além do Custo Efetivo 

Total - CET no caso de operações de crédito. 

Art. 6°, III, Art. 30, Art. 31, Art. 35 e incisos, e Art. 52 da Lei 

Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 

Decreto Federal nº 5.903/2006, Lei Federal nº 10.962/2004 e 

Resolução 3.517/2007 do Banco Central do Brasil.

- Divulgue sempre as seguintes informações em caso de 

pagamentos parcelados:

  o valor total a ser pago com financiamento

  o número, periodicidade e valor das prestações

  os juros

  os eventuais acréscimos e encargos que incidirem 

sobre o valor do financiamento ou parcelamento

- A montagem, rearranjo ou limpeza, se em horário de 

funcionamento, deve ser feito sem prejuízo das 

informações relativas aos preços de produtos ou serviços 

expostos à venda.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



PREÇOS VISÍVEIS E
LEITURA ÓTICA

- Os preços dos produtos e serviços expostos à venda devem 

ficar sempre visíveis aos consumidores enquanto o 

estabelecimento estiver aberto ao público. 

Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 

Art. 4° da Lei Federal 10.962/2004 e Decreto Federal Art. 6°, III 

5.903/2006.

- Em vitrines, a etiqueta de preço deve ser afixada 

diretamente no produto, com a face principal voltada ao 

consumidor.

- O preço deve ser visível para o consumidor, sem que este 

precise perguntar para ninguém. 

- Nos estabelecimentos que utilizem código de barras para 

apreçamento, deve haver na área de vendas equipamentos 

de leitura ótica para consulta de preço pelo consumidor.

- Durante a montagem, rearranjo ou limpeza, mantenha os 

preços visíveis. Se não for possível, feche o estabelecimento 

e reabra-o somente após colocar todas as etiquetas.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



MEIA-ENTRADA

- Estudantes e professores do DF têm direito a pagar a meia-

entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos. 

Lei Distrital nº 3.520/2005 e Lei Distrital 3.516/2004.

- Exija os documentos comprobatórios previstos em lei

- Conceda desconto de 50% (cinquenta por cento) mesmo 

sobre valor promocional, pois este valor (o da promoção) é 

o valor efetivamente cobrado

- Garanta o desconto também para professores 

aposentados

- Sugestão: afixar cartaz com informação sobre os 

descontos

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA

- É proibido recusar-se a aceitar declaração de próprio 

punho como comprovante de residência do consumidor. 

Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor) e Lei Distrital 4.225/2008.

Você sabia?

Qual é a base legal?

??????

O que fazer?

- Informe aos clientes que 

apenas uma declaração de 

próprio punho é suficiente 

como comprovante de 

residência.

- Recomenda-se deixar 

um modelo de declaração 

pronto e acessível, para 

agilizar o procedimento. 



LEI DA FILA

- Existe uma lei que proíbe que alguém espere mais de 

30 minutos na fila. 

Lei Distrital nº 2.529/2000, mais conhecida como a “lei da 

fila”.

IMPORTANTE: A senha deve 

conter a data e o horário exato da 

chegada do cliente. 

2)  Garantir que, ao final do 

atendimento, um comprovante 

com data e hora seja emitido. 

Esse comprovante é obrigatório 

em qualquer tipo de atendimento.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????

30min

1)  Instale totens com emissão de senhas de 

atendimento.



TELEFONE 151 – PROCON

- É obrigatório afixar um cartaz com o Telefone 151 do 

PROCON-DF no interior dos estabelecimentos. 

Lei Distrital nº 1.418/97.

- Afixe, no interior do estabelecimento, cartaz com os 

dizeres '”PROCON 151” em letra legível e em local 

visível.

- A legislação aplica-se a estabelecimentos comerciais, 

financeiros e de prestação de serviços.

- Evite abrir o estabelecimento sem que o cartaz tenha 

sido afixado.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



CARDÁPIO EM BRAILE

- A lei exige que restaurantes e similares possuam 

cardápio em linguagem braile. 

Lei Distrital nº 3.634/20015

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????

- Providencie um cardápio em braile e deixe-o em local 

de fácil acesso caso seja solicitado.

- Ficam isentos aqueles restaurantes que funcionem 

exclusivamente com o sistema de “self-service”.



SÍMBOLO DO REAL (R$)

- Todos os preços dos produtos devem ser precedidos do 

símbolo “R$”. 

Lei Federal nº 9.069/1995.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????

- Apenas garanta que o 

símbolo do REAL (R$) 

acompanhe os preços 

de todos os produtos e 

serviços.

-  Somente  abra  o 

estabelecimento ao 

público se as etiquetas 

estiverem de acordo 

com a lei.



COBRANÇA E FORMA DE 
PAGAMENTO

- É proibido por lei cobrar preços diferentes de acordo com o 

tipo de pagamento (dinheiro, cartão, cheque).

- T ambém não é possível exigir um valor mínimo para 

determinado tipo de meio de pagamento.

- P or último, não se pode recusar a venda de um produto em 

função do tipo de pagamento.

Art. 6º, II e IV, Art. 35, I, Art. 39, caput, V e IX, Art.51, IV e § 1º, I,II 

e III da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor) e  Nota Técnica nº 103/2004 do DPDC/Ministério 

da Justiça.

- Remover qualquer placa ou cartaz que contenha que se 

refira a uma das práticas citadas.

- O estabelecimento não é obrigado a aceitar cheque ou 

cartão. Mas, se o faz, não pode exigir uma quantia mínima.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



ENTREGA DE PRODUTO OU 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO

- É obrigatório informar, previamente, as datas e turnos disponíveis 

para a entrega de produtos e realização de serviços, e o consumidor 

tem direito de escolher entre as opções. 

Lei Distrital nº 4.640/2011.

- afixar placa indicativa em que conste o número desta Lei e as obrigações 

legais nela impostas ao fornecedor.

- informar, prévia e adequadamente, as datas e turnos disponíveis para 

entrega de produtos ou prestação de serviços, sendo assegurada ao 

consumidor a faculdade de escolher entre as opções oferecidas.

 - Os turnos a serem estabelecidos são:

1) turno da manhã: das 7 às 12 horas;

2) turno da tarde: das 12 às 18 horas;

3) turno da noite: das 18 às 23 horas.

- Entregar ao consumidor, por escrito, documento com as seguintes 

informações:

1)  identificação do estabelecimento comercial (razão social, nome fantasia, 

CNPJ,  endereço e o número de telefone para contato);

2)  descrição do produto a ser entregue ou do serviço a ser prestado;

3)  data e turno em que o produto deverá ser entregue ou em que o serviço 

deverá ser prestado;

4)  endereço onde deverá ser entregue o produto ou realizado o serviço;

5)  o número desta Lei.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



COBRANÇA EM
ESTACIONAMENTOS

- As empresas que administram estacionamentos devem 

cobrar de forma proporcional ao tempo utilizado. 

- Pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais têm 

direito a estacionamento gratuito por até 2 horas.

Lei Distrital nº 4.067/2011.

- Instale sistema de cancela que calcule a fração do tempo, e 

sistema de pagamento que calcule o valor de acordo com a fração 

de tempo efetivamente utilizada.

- A fração de tempo inferior a 1 minuto deve ser desprezada.

- Retire qualquer placa que estabeleça apenas um valor fixo por 

hora e troque-a por uma que contenha o preço por minuto.

- Inclua um aviso sobre o direito à gratuidade de pessoas idosas 

ou portadoras de necessidades especiais.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 
NA COMPRA COM CARTÃO

- É obrigatório exigir dos clientes a apresentação de documento de 

identidade com foto nas operações em cartão (crédito ou débito). 

Lei Distrital nº 4.132/2008.

- Afixe placas em local visível com o seguinte texto (sugestão):

“Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais do Distrito Federal a 

exigir a apresentação de documento de identidade com foto, bem como a 

assinatura de seu titular nas faturas, boletos ou extratos de pagamento, no 

ato da utilização do cartão de crédito e de débito em conta.” (Art. 1º, Lei 

Distrital nº 4132/2008)

- Exija sempre o documento de identidade com foto quando o pagamento 

for com cartão.

- As operações só poderão ser realizadas pelo titular do cartão.

- Na via de pagamento destinada ao estabelecimento, deverá ser anotado 

o respectivo número de identidade apresentado pelo titular do cartão.

- No caso de descumprimento dessa obrigação, a empresa assumirá total 

e plena responsabilidade pelos eventuais prejuízos decorrentes da 

operação.

- Havendo recusa na apresentação do documento de identidade, as 

empresas e os estabelecimentos comerciais e financeiros poderão:

I – negar a efetivação da compra;

II – desfazer a venda do produto ou a prestação de serviços anteriormente 

acordados;

III – exigir outra forma de pagamento.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



- É proibido veicular publicidade (oferta) enganosa e abusiva. 

- É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação 

de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa capaz de 

induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço 

e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

- É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de 

qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a 

superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja 

capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial 

ou perigosa à sua saúde ou segurança.

Art. 30, 31, 35, 36 (§ único), Art. 37 (§ 1º) e Art. 39, II, da  Lei Federal 

nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

- Garantir que a oferta de produtos ou serviços contenha informações 

corretas, precisas e em língua portuguesa sobre suas características, 

preço, garantia, prazos de validade e origem, bem como sobre os 

riscos à saúde e segurança dos consumidores.

- Garantir que ofertas e promoções sejam cumpridas, pois essas 

obrigam o fornecedor e devem integrar o contrato que vier a ser 

celebrado.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????
PROPAGANDA ENGANOSA



INFORMAÇÃO LEGÍVEL

- Informações de preços e condições de pagamento 

devem ser claras e legíveis. 

Art. 30, 31, 35 e incisos da Lei Federal nº 8.078/1990 

(Código de Defesa do Consumidor) e Art. 9, I, Decreto 

Federal nº 5.903/2006.]

- Utilize letras do mesmo tamanho e que facilitem a 

percepção da informação desde uma distância normal;

- Nunca exponha preços com a letra e o fundo da 

mesma cor;

- Não utilize caracteres apagados, rasurados ou 

borrados;

- Jamais informe preços apenas em parcelas, obrigando 

o consumidor ao cálculo do total;

- Nunca atribua preços diferentes para o mesmo item;

- Não exponha informação redigida na vertical ou outro 

ângulo que dificulte a percepção. 

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



RESERVA DE ASSENTOS

- É obrigatório reservar 10% (dez por cento) dos 

assentos e vagas, nas primeiras filas, para pessoas 

portadores de necessidades especiais, idosos, gestantes, 

menores de idade e aposentados. 

- IMPORTANTE:  Os assentos e vagas devem 

permanecer reservados até 10 minutos após o início do 

evento. Essa obrigação aplica-se a teatros, ginásios 

esportivos, shows artísticos, feiras de amostras, 

exposições, seminários, congressos, conferências, 

palestras, simpósios e fóruns. 

Lei Distrital nº 2.810/2001.

- Garanta em cada evento a reserva dos 10% das vagas e 

assentos;

- Afixe, em local visível ao público, cartaz com 

informações sobre a disponibilidade dessas vagas nas 

primeiras filas, ressaltando-se o tempo de 10 (dez) 

minutos após o início do evento para o preenchimento 

das vagas.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



PRAZO PARA POSTAGEM
DE BOLETOS

- As empresas são obrigadas a postar com antecedência 

mínima de 10 dias da data do vencimento os boletos 

bancários de cobrança ou similares. 

- IMPORTANTE:  Os clientes que receberem o 

documento de cobrança em prazo inferior ficam 

desobrigados do pagamento de multas ou encargos por 

atraso até o limite de 10 dias após o vencimento da 

fatura.

Lei Distrital nº 2.656/2000.

- Envie os boletos com suficiente antecedência.

- Na face exterior do envelope de cobrança ou do 

documento de pagamento, deverá estar impressa a data 

de postagem no correio ou do envio da correspondência 

ao interessado.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



CONSUMAÇÃO MÍNIMA

- É proibida a cobrança de consumação mínima em 

bares, casas noturnas e similares. 

Lei Distrital nº 3.510/2004.

- Não cobrar consumação mínima em bares, boates etc.

- Nas cartelas de consumo não deverão constar 

impressas menções relativas a multas ou taxas abusivas 

cobradas por ocasião de seu extravio.

- IMPORTANTE: Entende-se por abusivo valor igual ou 

superior a 3 vezes o valor de ingresso ao local e, em 

casos de estabelecimentos que comercializam refeições 

a peso, o valor da cobrança pelo extravio não poderá 

ultrapassar a importância correspondente a 1 kg de 

produto comercializado.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



PROIBIÇÃO DE COBRANÇA 
DE MULTA POR ATRASO EM 

CASO DE GREVE

- É proibido cobrar do consumidor o pagamento de juros 

e multas de cobranças cujo pagamento esteja 

impossibilitada devido a paralisação (greve). 

Lei Distrital nº 3.594/2005. 

- Não cobre juros e 

multas, desde que 

o pagamento seja 

efetuado no dia útil 

seguinte ao término 

da greve.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



ATENDIMENTO
PRIORITÁRIO

- É obrigatório dar prioridade de atendimento às 

gestantes, às mães com criança no colo, aos idosos (65 

anos ou mais) e aos portadores de deficiência física. 

Lei Distrital nº 4.027/2007.

- Não sujeite as pessoas descritas acima a filas comuns

- Afixe, em local visível, placa com os seguintes dizeres: 

“Atendimento prioritário às gestantes, às mães com 

crianças no colo, aos idosos com idade igual ou superior 

a sessenta e cinco anos e aos portadores de deficiência 

física. Lei Distrital nº 4.027/2007.”.

- IMPORTANTE: A placa deve conter as dimensões 

mínimas de 20cm X 15cm 

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



TERMINAL DE 
AUTOATENDIMENTO PARA 

DEFICIENTES VISUAIS 

- As instituições bancárias são obrigadas a instalar em 

suas agências  pelo  menos um terminal  de 

autoatendimento adaptado às pessoas com deficiência 

visual. 

Lei Distrital nº 4.277/2008.

- Instale terminais de autoatendimento com os seguintes 

itens:

a) Recursos de fonia para instrução do usuário

b) Teclados em sistema braile 

c) Emissão de extratos e comprovantes em braile

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



PREÇO POR UNIDADE

- É obrigatório informar o preço total do produto e o 

preço por unidade de medida dos produtos. 

Lei Distrital nº 4.538/2011.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????

a)  massa:

quilograma (kg)

b)  comprimento:

metro (m)

c)  volume:

litro (l).

-  Informe,  em local 

visível, além do preço 

total do produto, o preço 

das seguintes unidades:



VALIDADE DE PRODUTOS
EM PROMOÇÃO

- É obrigatório divulgar a data de validade dos produtos 

colocados em promoção. 

Lei Distrital nº 4.621/2011

- Divulgue, em destaque e juntamente com o valor, a 

data de validade das mercadorias colocadas em 

promoção.

-  Se os produtos anunciados em promoção 

apresentarem mais de um prazo de validade, todos 

deverão ser divulgados de igual maneira.

- IMPORTANTE: Caso a divulgação da promoção seja 

feita oralmente, ou por qualquer outro meio, o prazo de 

validade deverá ser anunciado pelo mesmo método, 

simultaneamente.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



DADOS DA EMPRESA EM 
SITES DA INTERNET

- As empresas que comercializam produtos ou serviços 

pela Internet devem  informar seu endereço para fins de 

citação, bem como o número de telefone e o correio 

eletrônico destinados ao atendimento de reclamações 

dos consumidores. 

Lei Distrital nº 4.660/2011

- Atualize o site de sua empresa, de modo que as 

informações de contato estejam visíveis ao consumidor.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



SERVIÇO DE MANOBRISTA

- As empresas prestadoras de serviços de manobra e guarda de 

veículos em estacionamentos públicos ou privados, ao recepcionar o 

veículo do consumidor, deverão cumprir uma série de regras 

específicas. 

Lei Distrital 4.680/2011.

1)  emitir comprovante de entrega do veículo que deverá conter, no 

mínimo:

a) o preço do serviço, se houver;

b) a identificação da marca, do modelo e da placa do veículo;

c) o prazo de tolerância, se houver;

d) o horário de funcionamento do estabelecimento a que o serviço está 

vinculado;

e) o nome, o endereço e o número do CNPJ da empresa prestadora do 

serviço;

f) a data e o horário do recebimento do veículo;

2) discriminar os acessórios e o estado de conservação do veículo, sob a 

supervisão do condutor;

3) fornecer nota fiscal ao final da prestação do serviço.

4) manter os relógios que controlam os horários de entrada e saída dos 

veículos visíveis ao consumidor.

- IMPORTANTE: É vedada às empresas a fixação de placas indicativas 

que os exonerem de qualquer responsabilidade, ou a atenuem, em 

relação ao veículo e aos objetos que dele fazem parte ou que foram 

deixados em seu interior.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



COUVERT

- Os fornecedores devem informar ao consumidor o 

preço do serviço denominado couvert (alimentos e 

bebidas servidos por iniciativa do fornecedor antes do 

início da refeição propriamente dita). 

Lei Distrital nº 5.025/2013. 

- Inclua no cardápio 

informação clara e 

adequada acerca da 

composição  e  do 

preço do serviço de 

couvert. 

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



SALÕES DE BELEZA

- Os salões de beleza devem afixar placa de advertência 

sobre a utilização de produtos químicos em 

procedimentos capilares. 

Lei Distrital nº 5.031/2013.

- Os salões de beleza e congêneres estabelecidos que 

realizam procedimentos capilares - alisamentos, 

permanentes, tinturas e descolorações – ficam obrigados a 

afixar em suas dependências, em local de fácil visualização, 

placa ou cartaz com advertência sobre o uso de produtos 

químicos e os possíveis riscos à saúde, se utilizados de 

forma ou em concentrações fora das especificações do 

fabricante, conforme a legislação sanitária.

- IMPORTANTE: O cartaz ou placa conterá os seguintes 

dizeres: “O uso de produtos químicos fora das 

especificações da legislação sanitária, em procedimentos 

de alisamento, permanente, descoloração e tintura de 

cabelos, é nocivo à saúde, proibido e pode ser considerado 

crime”.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



AÇOUGUES

- As empresas que comercializam carne são obrigadas a 

prestar informações sobre a origem desse produto. 

Lei Distrital nº 5.042/2013.

- Afixe, em local visível aos consumidores, informações 

sobre o nome, o telefone e o endereço do frigorífico 

fornecedor da carne comercializada.

- IMPORTANTE: A exigência atinge não somente 

açougues, como também supermercados e congêneres 

que comercializam carne.

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



RESERVA DE VAGAS 

- É obrigatório reservar vagas para idosos (mais de 60 

anos), gestantes e portadores de deficiência nas praças 

de alimentação de shopping centers, restaurantes, 

galerias, lanchonetes e outros estabelecimentos do setor 

gastronômico. 

Lei Distrital nº 5.066/2013.

- Reserve, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas 

nas praças de alimentação para idosos, gestantes e 

portadores de deficiência.

- Identifique as vagas com aviso ou característica que as 

diferencie dos assentos destinados ao público em geral.

- IMPORTANTE: Os avisos devem conter a seguinte 

informação:

“Espaço destinado preferencialmente a idosos, gestantes 

e portadores de deficiência.”

Você sabia?

Qual é a base legal?

O que fazer?

??????



O OBJETIVO PRINCIPAL DO PROCON É 
EDUCAR, E NÃO PUNIR! FORNECEDOR, 
CONTRIBUA COM A CIDADANIA E FAÇA 

A SUA PARTE: REGULARIZE SUA 
EMPRESA DE ACORDO COM A 

LEGISLAÇÃO EM VIGOR!

LEMBRE-SE:



O PROCON-DF está a disposição dos 

Consumidores e Cidadãos do Distrito 

Federal para receber reclamações e 

denúncias de abusos praticadas por 

fornecedores ou prestadores de serviços no 

âmbito do município. O PROCON também 

presta o serviço de orientação e 

educação dos consumidores, 

visando à harmonização 

das relações de 

consumo.

SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 
Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

www.facebook.com/procondf www.procon.df.gov.br

Atendimento: 151
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