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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete

 

Recomendação n.º 1/2021 - PROCON-DF/GABINETE Brasília-DF, 15 de outubro de 2021.

 

RECOMENDAÇÃO

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA, por meio do INSTITUTO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – IDC/PROCON-DF, no exercício das atribuições legais que lhe
são conferidas, previstas no ar�go 5º, inciso XXXII, e no ar�go 170, inciso V, da Cons�tuição Federal, no
caput do ar�go 4º, 105 e 106, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, juntamente com a
SECRETARIA DE AGRICULTURA - DIRETORIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E
ANIMAL – DIPOVA, da Secretaria De Estado Da Agricultura, Abastecimento E Desenvolvimento Rural,
expedem a presente Recomendação com o obje�vo de evitar a venda de ossos de boi e carcaças de
frango e peixe na capital do país e conscien�zar mercados, supermercados e açougues sobre a
importância da doação desses subprodutos alimen�cios, no atual cenário econômico imposto pela
pandemia:

 

CONSIDERANDO as no�cias veiculadas pelos principais meios de comunicação informando
que a população brasileira passou a comprar ossos de boi e carcaças de frango e peixe em açougues e
supermercados, de forma a complementar à sua alimentação, tendo em vista a alta dos preços dos
produtos que compõem a cesta básica;

 

CONSIDERANDO a proteção da vida, saúde e segurança como direitos básicos do
consumidor, sendo reputada como abusiva qualquer prá�ca que desrespeite esses direitos fundamentais,
nos termos do art. 6º, I do Código de Defesa do Consumidor;

 

CONSIDERANDO que a vulnerabilidade do consumidor, a boa-fé obje�va, a harmonização
dos interesses dos par�cipantes das relações de consumo e a coibição e repressão de todos os abusos
pra�cados no mercado de consumo são princípios da Polí�ca Nacional de Consumo (ar�go 4º, incisos I, III
e VI, do CDC);

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional emi�da pela Organização Mundial de Saúde, em decorrência do Novo Coronavírus (COVID-
19);

 

CONSIDERANDO o Decreto Distrital nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020, que declara
situação de emergência no âmbito do Distrito Federal, em razão da pandemia do Novo Coronavírus
(COVID-19);
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CONSIDERANDO que a vida, a saúde, a segurança e a paz são bens jurídicos primordiais,
inalienáveis e indissociáveis do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 4º, do Código de Defesa do
Consumidor);

 

CONSIDERANDO que o ar�go 5º, inciso XXXI, da Cons�tuição Federal estabelece que a
defesa do consumidor é dever do Estado, assim como o seu ar�go 170, inciso V, prescreve que a ordem
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre inicia�va, tem, por fim, assegurar a
todos a existência digna, mediante observação do princípio da defesa do consumidor, dentre outros;

 

CONSIDERANDO o atual cenário econômico imposto pela pandemia da COVID-19;

 

CONSIDERANDO que ossos de boi e carcaças de frango e peixe são considerados
subprodutos alimen�cios;

 

CONSIDERANDO que a Polí�ca Nacional das Relações de Consumo tem por obje�vo,
dentre outros, a harmonização dos interesses dos par�cipantes das relações de consumo, sempre com
base na boa-fé e equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores;

 

RESOLVE:

 

DETERMINAR a expedição de O�cios aos supermercados e açougues localizados no
Distrito Federal, dando ciência da presente recomendação para que se abstenham de vender ao
consumidor final, ossos de boi, carcaças de frango ou peixe, sendo recomendada apenas sua doação, em
observância ao art. 4º, I da Lei 8078/90, que assim dispõe:

 

Art. 4º. A Polí�ca Nacional das Relações de Consumo tem por obje�vo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos o seguinte princípio:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

 

Por fim, ressaltamos, ainda que, em caso de doação, os estabelecimentos observem as
normas legais e sanitárias com vistas a garan�r todos os requisitos de segurança para o consumo dos
produtos.

 

 

Brasília/DF, 15 de outubro de 2021.

 

 

 

MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO                                     MARCELA PASSAMANI

Diretor-Geral– IDC-PROCON/DF                                                    Secretária de Jus�ça 
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CANDIDO TELES DE ARAUJO

Secretário de Agricultura - SEAGRI/DF

 

Documento assinado eletronicamente por CANDIDO TELES DE ARAUJO - Matr.16984021,
Secretário(a) de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal, em 15/10/2021, às 14:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO -
Matr.0242398-7, Diretor(a) Geral do Ins�tuto de Defesa do Consumidor PROCON-DF, em
15/10/2021, às 14:22, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELA MEIRA PASSAMANI - Matr.0245558-7,
Secretário(a) de Estado de Jus�ça e Cidadania, em 15/10/2021, às 16:16, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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