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RESUMO

Palavras-chave: 
 Pequenas e Microempresas, Legislação, Burocracia, Negócios, Empreender

Esse trabalho se debruça sobre os problemas enfrentados pelas pequenas e microempresas no 
Estado do Rio de Janeiro, dadas as circunstâncias de uma estrutura arcaica e burocratizada do 
Estado brasileiro, que transforma o ato de empreender em uma verdadeira aventura, pois além 
dos desafios e riscos inerentes ao próprio negócio, a burocracia elimina a maioria das empresas 
ainda nos primeiros anos de vida. O segmento focado nesse trabalho sofre, ainda mais, pela 
baixa capacidade de mobilização e representatividade, não tendo, assim, como se defender de 
um estado sócio apenas do sucesso e jamais do fracasso.

A própria legislação funciona como um entrave, com regras de todo dissociadas da realidade 
econômica, estabelecendo procedimentos que ao invés de serem estímulos se transformam em 
obstáculos muitas vezes intransponíveis para as pequenas e microempresas. O emaranhado de 
leis cria um cenário propício à corrupção, consequência direta da falta de objetividade e critério 
daqueles com a função de legislarem. Os exemplos de leis mostrados ao longo do texto retratam 
a verdadeira sangria na saúde dessas empresas, assim como a quantidade de novos Projetos de 
Lei  apresentados  a  cada  ano,  demonstra  que,  infelizmente,  ainda  estamos  longe  de  uma 
mudança de rumos. 

O trabalho procura apontar através de alguns dados o prejuízo para a economia do Estado, pois 
são  elas,  pequenas  e  microempresas,  ao  contrário  do  que  muitos  pensam,  as  maiores 
empregadoras,  sendo, portanto,  de vital  importância  que as suas dificuldades sejam tratadas 
como prioridade. Embora, como dito, o Estado do Rio de Janeiro tenha servido como exemplo 
do modelo vigente, essa realidade é praticamente a mesma em todas as demais Unidades da 
Federação, deixando clara a importância de uma mobilização geral capaz de mudar  o rumo 
dessa história. Porém, fica claro também que essa transformação passa por uma mudança de 
mentalidade, pois sem isso, todas as vitórias serão pontuais, sem forças para a construção de um 
novo cenário de negócios.
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ABSTRACT

Keywords:

Small and micro enterprises, Law, Bureaucracy, Business, Entrepreneur

This work focuses on the problems faced by small and micro enterprises in the State of 
Rio de Janeiro, under the circumstances of an archaic and bureaucratic structure of the 
Brazilian state, which transforms the act of taking on a real adventure, as well as the 
challenges and risks the business itself, the bureaucracy eliminates most companies still 
in the early years of life . The segment focused on this work suffers , even more , the 
low capacity of mobilization and representation, not having, well, how to defend a state 
partner only success and never failure.

The legislation itself acts as a barrier, with all rules decoupled from economic reality, 
establishing procedures that instead of being incentive become often insurmountable 
obstacles for small and micro enterprises. The tangle of laws creates a setting conducive 
to corruption , a direct consequence of the lack of objectivity and discretion of those 
with the function of legislating. Examples of laws shown throughout the text depict the 
true sangria health of these companies, as well as the amount of new Bills presented 
each year show that, unfortunately, we are still far from a change of direction.

The paper aims to show some data through the damage to the state's economy because 
they are small and micro enterprises, contrary to what many think, the largest 
employers, is therefore of vital importance that their difficulties are treated as priority. 
Although, as stated, the State of Rio de Janeiro has served as an example of the current 
model, this situation is practically the same in all other units of the Federation, 
highlighting the importance of a general mobilization able to change the course of this 
story. However, it is also clear that this transformation involves a change of mindset, 
because without it, all wins will be punctual, no strength to build a new business scene. 
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1 – PROBLEMA

Dentro do panorama brasileiro atual, no que concerne ao desenvolvimento do Brasil, o caráter 

econômico é um importante  e decisivo fator para demonstrar  o crescimento do país.  Esta 

percepção no âmbito nacional é constituída internamente pelos quadros representados pelos 

Estados e Municípios.  Neste sentido o comum é o entendimento do encontro de todos os 

fatores que facilitem e possibilitem o aumento e manutenção de tal crucial ordem.

Assim, numa visão mais centralizada, pode-se vislumbrar através de um recorte a realidade 

das micro e pequenas empresas diante  da burocracia excessiva.  Veem-se neste  cenário as 

causas  estruturais  e  conjunturais  da  burocratização  que  afetam  o  cotidiano  das  micro  e 

pequenas empresas, as principais indagações, as implicações no crescimento e nas motivações 

que conduzem a falência destas empresas, bem como o que remete à informalidade.  

A ideia da reforma administrativa em prol da desburocratização não é algo novo, porém, o 

Brasil  é  identificado como um dos países  mais  burocratizados  do mundo,  segundo dados 

publicados  pela  Revista  Veja  (2005).  Mas  por  que  se  perdeu  o  referencial  da 

desburocratização  nos  últimos  tempos?  Onde  estamos  nos  omitindo,  sendo  inócuos  ou 

ineficazes  na  luta  pela  diminuição  da  burocracia?  Por  que  não  mudamos  de  postura  e 

continuamos  convivendo com a burocracia,  mesmo sabendo que ela  é  ruim?  O quanto a 

ausência de empenho ou atitudes mais incisivas nos causam um maior afastamento da real 

Democracia? 

A burocracia deste modo espelha o distanciamento entre o governante e o governado, entre o 

dirigente e o dirigido. Na concepção weberiana de dominação, nota-se que é de particular 

interesse  do  sociólogo  o  vínculo  entre  dominação  e  administração.  Ele  apresenta,  como 

primeiro passo crítico desta vinculação, a análise da administração democrática.  
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 Pode-se assim, portanto, situar como Max Weber(1963) identifica a relação entre dominantes 

e  dominados  sob  a  democracia  para  extrair  sua  teoria  particular  das  formas  políticas.  O 

entendimento  de  burocracia  como dominação  precipuamente  é  a  forma  pela  qual  alguém 

impõe  sua  vontade  à  outrem,  manipulando  ou  determinando  condutas  que  não 

necessariamente são da vontade primeira daquele que a executa.

A administração democrática se baseia no pressuposto de qualificação igual, em princípio, de 

todos para a direção dos assuntos comuns próprios à organização. Outra característica é a 

possibilidade que seus membros possuem de minimizar a extensão do poder de mando próprio 

aos dirigentes.  Na visão do autor, apesar destas características democráticas há tendências 

problemáticas.  Onde  a  indiferença  é  a  melhor  aliada  da  burocracia,  e  neste  sentido  a 

inexistência de ações contrárias à burocracia excessiva é uma porta aberta à corrupção.

Buscar-se-ão respostas da problemática  apresentada com entendimento formado tendo por 

base as leituras dos textos que englobam a temática do trabalho, bem como a partir dos dados 

coletados  na  pesquisa  da  legislação.  Por  outro  lado,  almeja-se  conseguir  elementos  que 

apresentem caminhos que conduzam a atuação em diversas frentes, voltadas para impulsionar 

projetos  e  programas  de  desburocratização  para  as  micro  e  pequenas  empresas  que, 

indiretamente,  alcançarão  toda a  sociedade ao serem encaminhadas  ao Poder  Público,  via 

órgãos governamentais dos estados e municípios.

A fim de responder  ao problema de pesquisa que norteará o trabalho,  serão apresentados 

alguns exemplos na legislação que mostram reflexos daninhos nas micro e pequenas empresas 

do Setor do Comércio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e, por analogia,  no Brasil. 

Brasil.  Há  um aspecto  adicional  de  ineditismo,  por  esse  trabalho  ser  conduzido  por  um 

membro do Poder Público, no caso, Legislativo.

1.1 – INTRODUÇÃO

Baseado  nos  novos  cenários  socioeconômicos  do  mundo  contemporâneo,  diante  de  uma 

situação economicamente mais  estável para o Brasil,  é pertinente o questionamento de se 

saber a motivação em se persistir em relutar contra uma política efetiva de desburocratização. 

Na especificidade do que se pretende estudar neste trabalho, o fator da burocratização torna-se 

um inimigo para as micro e pequenas empresas.
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A situação se torna cruel principalmente porque estas empresas se encontram num campo 

onde comumente já aflora a obrigação de superar a concorrência acirrada entre as mesmas 

para a própria sobrevivência. Estas empresas convivem com a necessidade de transformar os 

conceitos de gestão adotados, onde são obrigadas a mudar constantemente de conceitos, de 

tecnologia, de processos, de competências, de locais, mudar para inovar e, principalmente, 

para continuar a existir no mundo contemporâneo.

Acontece que não basta simplesmente implementar um modelo de gestão. Tem que absorver a 

ideia, modificar culturas, abraçar a causa e criar novos referenciais para, assim, gerar novas 

perspectivas de crescimento. São posicionamentos louváveis e que não se restringem somente 

às grandes empresas. E isso é importantíssimo para economia do país, pelo número de postos 

de  trabalho  gerados  pelas  micro  e  pequenas  empresas.  Para  dar  uma  ideia,  pesquisas  da 

Federação  do Comércio  (FECOMÉRCIO) mostram que cerca  de  80% dos  empregos  são 

gerados por elas. Mas e da parte do Poder Público, por que não mudar? Há tanta carência de 

melhoria, que essa mudança se torna imperiosa.

Neste  contexto  destaca-se  o  objeto de  estudo deste  trabalho  em prol  de  uma parceria  de 

benefícios  mútuos  entre  o  Poder  Público  e  às  micro  e  pequenas  empresas  para  a 

desburocratização.  Numa  gestão  pela  excelência  onde  um  dos  objetivos  é  modificar  o 

panorama atual no que ele serve de entrave para o desenvolvimento das empresas. Arrancar os 

vícios de procedimentos arcaicos e disseminar a cultura de que juntos é possível alcançar o 

resultado, isto é, o sucesso, e, consequentemente, a vitalidade econômica. 

Vale ressaltar que são inúmeras as motivações que podem nos levar à temática da burocracia. 

Duas  delas  têm relevo  para  serem citadas  aqui.  A primeira  tem relação  com o interesse 

político e teórico pela investigação por parte do autor. E a segunda pela real necessidade dos 

interlocutores afetados pelos efeitos da burocracia nas micro e pequenas empresas.

O  trabalho  pretende  apontar  as  principais  dificuldades  encontradas  em  função  da 

burocratização para implantação e permanência das micro e pequenas empresas no mercado. 

A  burocracia  quando  pura  traduz-se  em  método  gerencial  impessoal,  estável,  seguro  e 

racional  que  reafirma  o  Estado  de  Direito  e  possibilita  de  forma  eficaz  o  exercício  da 

democracia. 
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No entanto, quando assume sua forma disfuncional - qualificada pelo excesso de ritualismos, 

papelório, procedimentos e demasiada conformidade a regras, a burocracia impede o exercício 

do  poder  pelo  cidadão,  afastando a  democracia.  A burocracia,  deste  modo  deixa  claro  o 

entendimento de não ser simplesmente um custo empresarial, ligado à dimensão econômica 

do desenvolvimento, mas classifica-se como fator determinante e, muitas vezes, negativo do 

desenvolvimento com relação à sua dimensão social. 

E  este  desenvolvimento  jamais  será  atingido  se  a  sociedade  não  exercer  o  poder  com 

soberania no Estado Brasileiro. 

A persistência da burocracia brasileira nos moldes atuais não só tem importantes implicações 

econômicas de custo empresarial como apresenta relevantes consequências sociais e políticas 

para a nação.  A burocracia no Brasil possui todas as características weberianas e hegelianas 

de método gerencial  administrativo  e  social,  de natureza  impessoal,  eficaz,  profissional  e 

hierarquizado,  alicerçado  na  dominação  racional-legal,  que  implica  no  domínio  de  uma 

estrutura de poder. No entanto, o seu estudo pormenorizado aponta para raízes mais profundas 

e herdadas do método gerencial português.

Por circunstâncias jurídicas institucionais a burocracia se alinha ao Estado e se enraíza na 

cultura administrativa brasileira. E, por conseguinte, se inter-relaciona com a democracia. A 

concepção e o dimensionamento destes fatores levam a crer que burocracia no Brasil é um 

instrumento jurídico formal de administração do Estado da qual o estamento se serve para 

manter-se no poder e garante a forma deste Estado, preservando suas benesses econômicas e 

sociais, o que prejudica a plenitude da soberania popular.  A burocracia significa um enorme 

custo tanto para o país como para o cidadão, e gera um ambiente administrativo hostil, com 

um emaranhado de normas que, em nome de um pseudo controle, dificulta o andamento de 

todos os processos formais.

Não há o que contestar quanto ao fato de que em sua origem, essas normas visavam a um 

controle, garantindo uma gestão adequada dos recursos. Porém, no decorrer do tempo, com a 

falta  de  um  processo  de  qualidade,  de  um  mapeamento  da  atividade,  de  um  real 

acompanhamento  onde  todos  os  fatores  críticos  fossem  devidamente  identificados,  estas 

normas viraram um fim em si  mesmas,  perdendo de vista  sua finalidade,  em um enorme 

labirinto de obrigações a atravancarem as atividades econômicas. 
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Por outro lado, existe o contraponto de que por parte do setor privado, em função de seus 

recursos  serem  próprios,  suas  operações  são  pautadas  em  medidas  desburocratizantes. 

Contudo, esses esforços são limitados a ações internas. Quando as empresas dependem das 

normas públicas, tornam-se reféns da burocracia. Evidencia-se assim, a necessidade de um 

novo padrão ético de relacionamento entre os setores público e privado pautado na busca da 

simplificação  e  da  desburocratização  que  permeiam  suas  inter-relações  nas  soluções 

alternativas de conflitos.

1.2 – OBJETIVO

Na vertente da aplicabilidade, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta concreta de 

desburocratização da Legislação do Estado do Rio de Janeiro, hoje confusa e geradora de 

obrigações descabidas ao setor produtivo. O ponto de partida pretendido será feito através de 

revogação de leis, de consolidação de várias outras que versam sobre o mesmo tema, como, 

ainda,  através  da  simplificação  de  processos  de  tramitação  de  projetos  na  Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ).

A escolha do tema foi decorrência da percepção do pesquisador de como a carga burocrática 

exagerada  afeta  a  atividade  econômica.  Em  decorrência  da  oportuna  participação  na 

Presidência da Comissão Especial do "Cumpra-se", (Uma Comissão criada para acompanhar 

o Cumprimento das Leis, também conhecida como “Cumpra-se” )  que tinha como objetivo 

cobrar  o  efetivo  cumprimento  da lei,  observou que,  muitas  vezes,  era  impossível  para os 

comerciantes cumprirem o que a lei manda. 

Ao  tomar  por  base  o  exemplo  das  farmácias,  obrigadas  a  cumprirem  determinações 

municipais, estaduais e federais de colocação de cartazes  dos mais diferentes tamanhos, o 

autor  pode  constatar  a  inviabilidade  de  atender  a  determinação  em função  de  não haver 

paredes  suficientes  para  tal  fim.  A partir  dessa  situação  absurda,  a  decisão  de  quais  leis 

cumprir é transferida para o fiscal, subvertendo seu papel, com todos os riscos aí envolvidos. 

A  partir  da  constatação  exposta  o  autor  deu  início  a  um  trabalho  de  Consolidação  e 

Revogação  de  leis,  enxugando  o  ordenamento  jurídico,  com  o  intuito  de  desobrigar  o 

comerciante dessa enorme e incompreensível carga. 
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Em  função  da  situação  citada  ao  longo  desse  processo,  o  ingresso  no  “universo”dos 

comerciantes  possibilitou  a  aproximação  com entidades  de  classe,  como  a  Fecomércio  e 

Firjan, aprofundando ainda mais a percepção de como há coisas a serem  melhoradas. O tema 

da  Desburocratização,  então,  se  tornou uma  escolha  natural  na  elaboração  do  projeto  da 

dissertação do Mestrado Executivo.

Nesta  empreitada,  este  projeto tem como objetivo  geral  descobrir  o  que mais  atrapalha  e 

dificulta o trabalho das micro e pequenas empresas no que se refere à carga de obrigações sem 

sentido a que estão expostas,  bem como verificar  a relação da burocracia  intrínseca nesta 

situação.

O enfoque do trabalho que se propõe terá como propósito maior levantar a incidência de carga 

burocrática sobre às micro e pequenas empresas na configuração da gestão de seus negócios. 

Para  o  alcance  do  objetivo  geral,  será  necessário  perseguir  três  objetivos  específicos: 

identificar as dimensões burocráticas que afetam as empresas; avaliar o que deve ser alterado 

em função da burocratização e,  finalmente,  buscar soluções que se distanciem do modelo 

burocrático adotado atualmente.

Apresentar como são englobados e compreendidos todos os processos a que estão sujeitas 

estes  tipos  de  empresas.  Neste  ensejo,  serão  abordados  os  efeitos  e  as  implicações  da 

burocracia numa esfera de busca pela desburocratização desde o trabalho para abrir o tipo de 

empresa  objeto  do  trabalho,  passando  pelas  regras  a  que  estão  sujeitas no  dia-a-dia. 

Exemplificar  situações  de  burocratização.  Evidenciar  as  ações  mais  específicas  do  Poder 

Público referentes à desburocratização.

Como  BIVAR (2006,  p.9)  aponta,  quando  se  fala  em burocracia,  costuma-se  imaginar  a 

operação da máquina governamental em seus três níveis. Porém, o fenômeno ocorre em todos 

os segmentos  sociais,  públicos ou privados. Ocorre também nas atividades privadas,  mais 

especificamente nas empresas. Contudo, no setor privado, como já dito, ele é mais facilmente 

combatido, uma vez que a busca pela eficiência é condição de sobrevivência.
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1.3 – RELEVÂNCIA DO ESTUDO

A importância  deste  estudo  dá-se  num patamar  onde  há  grande  abundância  de  literatura 

voltada para as grandes empresas, para suas necessidades, trajetos, histórias e exemplos de 

sucesso. Quanto às micro e pequenas empresas, entretanto, são escassos os estudos sobre suas 

histórias, dificuldades e, principalmente, sobre ações que facilitem suas existências.

 E, ironicamente, não faltam razões para prestarmos atenção nelas. Como conjunto, elas são as 

de maior faturamento anual e as que geram mais empregos. Consequentemente, as pequenas 

empresas  representam o segmento  que  apresenta  maior  possibilidade  de fazer  com que a 

contribuição dos pequenos negócios na economia nacional dê um salto, aproximando também 

nesse quesito o Brasil dos países desenvolvidos.

 

Assim, ao iluminar o campo das micro e pequenas empresas, o presente estudo dá um passo 

importante nessa direção ao analisar o impacto da excessiva carga burocrática que pesa sobre 

elas e os reflexos óbvios na carga tributária que precisam suportar.   universo.  

A temática apresenta a oportunidade de utilidade prática da aplicabilidade do estudo em face 

da necessidade de saída para os entraves que permeiam às micro e pequenas empresas. Aliado 

ao fato de que o material  a ser criado pode ser apropriado à atividade parlamentar de um 

político, ao proporcionar uma atuação mais efetiva do mandato, na medida em que passam a 

contar com elementos  que o tornam mais  apto a entender o papel dos diversos atores no 

cenário  social,  trabalhando  por  soluções  produtivas.  

O  que  provavelmente  vai  ser  mais  favorável  a  execução  do  trabalho  e  seu  uso  é  o 

entendimento de que tanto alguém que tenha experiências  anteriores  com a área estudada 

quanto alguém que vá ter, pela primeira vez, contato com o tema poderá se inspirar e buscar  

alternativa e caminhos para a  desburocratização. 

Em função da necessidade da busca pela desburocratização nas relações entre o governo e os  

pequenos comerciantes,  os microempresários,  foco do trabalho,  detecta-se a avidez destes 

últimos por interlocutores dispostos a ouvir suas dificuldades e trabalhar de alguma forma na 

solução desses gargalos. E este é um ponto tão importante quanto a desburocratização em si, 

pois  a  criação  de  eficientes  canais  de  comunicação,  que  possam  expressar  suas  vozes, 

servirão, sem dúvida, de blindagem contra outros problemas.
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2– MARCO TEÓRICO

Busca-se  aqui  o  apoio  necessário  para  estruturar  o  trabalho  a  ser  realizado,  a  partir  das 

contribuições teóricas dos diversos autores que abordam a questão da burocracia, de modo 

inicialmente  mais  amplo,  até  o  alcance  do  que  será  mais  específico  para  abordagem do 

trabalho, ao traçar o viés condutor da construção do mesmo. Nesta trilha o referencial teórico 

adotado partirá do traçado de uma linha condutora que se configura na busca de uma literatura 

que alicerce o entendimento dos efeitos da burocracia partindo de sua conceituação com a 

apresentação dos pontos em que ela se afasta de sua concepção original. 

E neste momento apresentar a definição do que é desburocratização neste contexto no viés do 

ex-ministro do Brasil Hélio Beltrão. Simultaneamente pretende-se descrever os parâmetros do 

que  se  determina  e  enquadra  como  micro  e  pequena  empresa,  objeto  deste  trabalho,  na 

legislação brasileira.  Outro referencial  a ser utilizado será o Projeto de Desburocratização 

criado pelo Sebrae do Rio de Janeiro no que tange a sua representatividade e apoio às micro e  

pequenas empresas. 

Far-se-á  ainda,  uma  breve  passagem  literária  em  autores  que  tratam  de  elementos  que 

comprovam  que  a  burocracia  envolve-se  na  cultura  brasileira  ao  abrir  caminho  para  a 

corrupção  e  situações  que  privilegiam  a  informalidade.  Visa-se  com  este  marco  teórico 

estruturar  o  conteúdo  deste  estudo.  Os  autores  apresentados  neste  trabalho  não  serão 

abordados aqui  de forma minuciosa  e exaustiva.  A intenção é  extrair  de um conjunto de 

referências uma estrutura geral, que permita a exposição da burocracia do modo como ela é 

entendida para composição do estudo. 

Nesta perspectiva em relação à burocracia tem-se que WEBER (1998) foi um dos autores que 

mais contribuíram ao seu estudo ao descrever o tipo ideal de organização burocrática, que 

consiste em uma série de atributos  que a caracterizam. O modelo  burocrático,  entretanto, 

apresentou algumas  peculiaridades  aos  seus  estudiosos  ao longo do tempo.  Segundo este 

autor, esse tipo ideal, na prática, não existe, mas sim algo que se aproxima mais ou menos 

dele, ou seja, a burocracia não está presente ou ausente nas organizações, mas sim presente 

em determinado grau. Deste modo, vários autores chegaram à conclusão de que a burocracia 

deveria ser vista sob uma perspectiva dimensional, ou seja, por meio de alguns aspectos que a 
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caracterizassem e que permitissem compreender o grau de burocratização das organizações. 

MERTON (1970, p.272) diz que:

A  burocracia  envolve  uma  divisão  nítida  de  atividades 
integradas, as quais são consideradas como deveres inerentes 
ao cargo. Um sistema de controles e sanções diferenciados é 
definido nos regulamentos. A designação dos encargos ocorre 
na base de qualificações técnicas que são determinadas através 
de  procedimentos  formalizados  e  impessoais  (por  exemplo, 
exames).
Dentro da estrutura da autoridade hierarquicamente disposta, 
as  atividades  dos  'peritos  treinados  e  assalariados'  são 
governadas por regras gerais, abstratas e claramente definidas, 
as quais evitam a necessidade de serem emitidas instruções 
específicas para cada caso particular.

Nas  décadas  de  80  e  90  do  século  passado,  a  discussão  corrente  na  doutrina  acerca  da 

burocracia  consistia  em  saber  se  ela  decorria  de  um  processo  estamental  ou  de  uma 

composição direta com classes sociais, ou nas palavras de MARTINS (1985, p.36), a questão 

em debate, era se a burocracia estatal constitui um estamento ou uma classe social, deixando 

para um debate subsequente à questão epistemológica direta da burocracia, e a sua influência 

no desenvolvimento do país.

Nas acepções correntes do termo burocracia o vocábulo tem assumido diversos significados 

na sociedade  atual.  Por  vezes,  quer  significar  um excesso de formalismo do estado ou a 

metodologia formal exacerbada dos órgãos que o constituem, ora quer significar classe social, 

ora  quer  dizer  apenas  uma teoria  administrativa  de gestão eficiente,  segura  e  racional  de 

instituições públicas ou privadas. Em outras oportunidades quer designar o estamento estatal 

opressor; enfim, a expressão burocracia assume diversos significados e é utilizada pelos mais 

variados agentes sociais e políticos para designar, de uma forma ou de outra, a racionalidade e 

a eficiência gerencial. Nas palavras de CHIAVENATO (1999, p. 15):

[...] a burocracia é visualizada geralmente como uma empresa, 
repartição ou organização onde o papelório se multiplica e se 
avoluma, impedindo as soluções rápidas e eficientes. O termo 
também  é  empregado  com  o  sentido  de  apego  dos 
funcionários aos regulamentos e rotinas, causando ineficiência 
na organização. O leigo passou a dar o nome de burocracia 
aos defeitos do sistema (disfunções) e não ao sistema em si 
mesmo. 
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O estudo da burocracia seja através de suas virtudes como apresenta TRAGTENBERG (2006) 

e WEBER (2004), ou através de suas disfunções, como ensina MERTON (1970),  sempre 

evidencia a forma pela qual o Estado Moderno, aquele nascido com a ascensão do modo de 

produção capitalista, é de fundamental importância para o entendimento do desenvolvimento 

econômico e social de uma nação. Todavia, retomemos que além de estudar os meandros da 

técnica administrativa burocrática ou a essência da organização social burocrática, mister se 

faz a ressalva de que a própria acepção do termo burocracia é controversa. 

De acordo com MOTTA (2010) os problemas de se tentar definir burocracia, enquanto termo 

técnico ligado às ciências sociais e às ciências sociais aplicadas, eis que utilizado de maneira 

não teórica, ou de maneira inadequada, pois não evidenciada a raiz epistemológica de sua 

utilização.  Para  este  autor,  a  expressão  “burocracia”  tanto  é  usada  para  explicar  uma 

administração racional e eficiente, quanto para explicar um excesso de formalismo de uma 

organização morosa e caracterizada por altos funcionários detentores do poder. 

A  definição  de  burocracia  está  ligada  a  uma  abstração  dos  conceitos  apresentados  por 

WEBER  (2004,  p.3),  incluídos  dentro  de  uma  matriz  eminentemente  ligada  à  técnica 

administrativa, na qual burocracia é entendida como uma forma de organização, que se baseia 

na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos (fins) pretendidos, a fim de 

garantir a máxima eficiência possível no alcance dos objetivos. Seguindo  os  ensinamentos 

weberianos  os  autores  defendem  a  ideia  de  que  a  burocracia  está  ligada  à  ideia  de 

racionalidade e eficiência, no qual uma organização seria melhor gerida, em qualquer época, 

se estivesse pautada em um modelo que pudesse abstrair a figura do gestor. 

ROBBINS  (2000)  descreve  burocracia  como  um  sistema  de  tarefas  operacionais 

padronizadas,  que  seguem  com  precisão  regras  pré-estabelecidas  e  regulamentos  sempre 

formalizados  (escritos),  autoridade  centralizada  e  rigor  hierárquico  na tomada de decisão. 

Enquanto   MOTTA  (2010)  ao  definir  burocracia  como  poder,  controle  e  alienação,  na 

verdade, expressa a essência desta forma de estrutura social e de organização estatal e privada 

cuja forma de gestão fica a cargo de um aparelho impessoal através de métodos formais e 

racionais. Para ele, burocracia é poder na medida em que transfere, ainda que de maneira 

impessoal e racional, a autoridade concedida pela sociedade ao Estado para que este gerencie 
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e detenha o poder de dirimir conflitos, ou no caso de uma organização privada, transfere a 

autoridade para exarar decisões a uma estrutura de normas e regulamentos e burocratas. 

No processo de desenvolvimento do capitalismo, o modelo de organização burocrático foi 

tido pelos capitalistas como o mais apropriado para o desfecho desse processo, bem como 

para  o  crescimento  das  empresas  e  a  acumulação  de  capital.  Desta  forma,  estruturar  as 

organizações na forma burocrática passou a ser uma estratégia de administração das empresas. 

O crescimento desse modelo se dá devido a várias razões, entre elas a pressão do mundo 

moderno por maior  eficiência  das  organizações  e a  ideia  de que as  burocracias  são mais 

eficientes (MOTTA; PEREIRA, 2004).

Segundo CAMPOS (1978), uma das principais características da sociedade moderna é seu 

caráter burocrático.  O modo de atuar das empresas e a difusão dessas características  para 

vários outros tipos de atividades, fizeram da burocracia uma instituição dominante. Quando 

está plenamente estabelecida,  a burocracia está entre as estruturas sociais  mais difíceis  de 

destruir (WEBER, 1963) e seu poder resulta da sua capacidade de coordenar ações. 

Quanto ao exposto e que será utilizado como referência ao trabalho desenvolvido pelo então 

Ministro Hélio Beltrão no Ministério da Desburocratização, primeiro administrador público 

brasileiro a formular e a colocar em prática uma política de desburocratização nos anos 80, 

que faleceu em 1997. Vale esclarecer que será dada continuidade a esta linha de pensamento 

precursora através de dados coletados no Instituto Hélio Beltrão, instituído em julho de 1999. 

É uma entidade sem vinculação político-partidária,  que tem por objetivo contribuir  para o 

aperfeiçoamento da administração pública e propor iniciativas que reduzam a interferência 

indevida do governo na vida do cidadão e da empresa. 

Além disso, busca a promoção da ética como instrumento de gestão nos setores público e 

privado. Neste ensejo, aproveitar-se-á do engajamento de João Geraldo Piquet Carneiro, que 

sucedeu Hélio  Beltrão  na empreitada  deste  trabalho,  e  que hoje preside o Instituto  Hélio 

Beltrão, voltado para a filosofia de dotar o serviço público de processos mais simples. 

Com  este  intuito,  através  do  extraído  de  um  pronunciamento  no  Encontro  Nacional  de 

Desburocratização em Brasília, em agosto de 1983, pelo então ministro Hélio Beltrão quanto 
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à desburocratização, tem-se a informação quanto às múltiplas dimensões da desburocratização 

que desde julho de 1979, quando foi instituído o Programa Nacional de Desburocratização, 

para muitos, tratava-se de mais uma tentativa de racionalizar ou reorganizar a Administração 

Federal,  um novo esforço para ajustar a máquina burocrática aos princípios da técnica de 

administração, com o objetivo de aumentar-lhe a eficácia e reduzir-lhe os custos. Porém, era 

um equívoco fundamental, embora compreensível. 

O  Programa  não  constituía  uma  proposição  de  natureza  técnica  e,  sim,  uma  proposta 

eminentemente política. Ele foi instituído com o propósito de dar início a uma transformação 

essencial no comportamento da Administração em relação a seus usuários. O pretendido era 

retirar o usuário da condição colonial de súdito para investi-lo na de cidadão, destinatário de 

toda a atividade do Estado. Essa transformação envolvia uma decisão essencialmente política, 

visto que afeta a própria estrutura do poder. 

O entendimento era facilitar a vida das pessoas e reduzir a interferência excessiva do Estado 

no campo social e econômico, sendo, para isso, imperioso descentralizar decisões, conter o 

exagero regulatório, eliminar controles inúteis e atribuir validade às declarações das pessoas, 

até prova em contrário. Neste contexto, desburocratizar não é racionalizar nem reorganizar, 

mas  garantir  o  respeito  à  dignidade  e  à  credibilidade  das  pessoas  e  protegê-las  contra  a 

opressão burocrática. Para que a abertura pudesse se estender ao cotidiano do homem comum, 

seria  necessário  que  fosse  cuidado  igualmente  da  pequena  liberdade,  do  pequeno  direito 

humano, valores que são, diariamente, negados ao cidadão na humilhação das longas filas, na 

tortura das intermináveis esperas, na indiferença, na desconfiança e na frieza dos balcões e 

dos guichês.

Além dessa dimensão política,  a desburocratização inclui uma inegável dimensão cultural, 

social  e  econômica,  na  medida  em  que  alimenta  um  propósito  ainda  mais  ambicioso  e 

abrangente.  Trata-se de promover  o que se denominou de "aterrissagem no Brasil  real"  e 

temos descrito da forma seguinte no pronunciamento no site do Instituo Hélio Beltrão: 

Existe  entre  nós  uma  curiosa  inclinação  para  raciocinar, 
legislar e administrar tendo em vista um país imaginário, que 
não é o nosso; um país dominado pelo exercício fascinante do 
planejamento  abstrato,  pela  ilusão  de  ótica  das  decisões 
centralizadas  e  das  concepções  macroeconômicas,  pelo 
deslumbramento  ante  as  soluções  importadas,  sofisticadas  e 
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onerosas,  incompatíveis  com  a  nossa  realidade  e  com  os 
modestos padrões de renda de nosso povo. A miragem desse 
país  imaginário  tem  atrasado  o  reencontro  com  a  nossa 
verdadeira  identidade  e  obstruído  a  redescoberta  do  Brasil 
real,  constituído  predominantemente  de  gente  simples,  que 
permanece  à  espera  de  soluções  igualmente  simples  e 
compreensíveis para os problemas que constituem o drama de 
seu quotidiano. Preocupado em acelerar essa aterrissagem, o 
Programa erigiu em princípios fundamentais a prioridade ao 
pequeno   e  a   valorização  da  simplicidade.   A  realidade 
predominante no Brasil  é o pequeno. Noventa por cento de 
tudo neste  país  é  pequeno:  o  cidadão de  reduzida  renda,  o 
pequeno  empresário,  o  pequeno  município  carente  de 
recursos.  E  como  a  vida  do  pequeno  é  feita  de  pequenas 
coisas,  o  Programa  tem procurado focalizar  essas  pequenas 
coisas,  que  em geral  não  recebem atenção nem prioridade. 
Mas isso não basta. A aterrissagem no Brasil real exige que se 
proclame com toda a  nitidez que o centralismo burocrático 
vem constituindo o maior obstáculo que se antepõe às nossas 
aspirações  de  renovação  e  à  satisfatória  solução  de  nossos 
problemas  econômicos  e  sociais.  Chegamos  aqui  à  mais 
importante  dimensão  da  desburocratização:  a  da 
descentralização administrativa.

E  é  esse  processo  concentrador,  inconsciente,  mas  inexorável,  que  se  desenvolveu 

progressivamente ao longo da história brasileira que acabou por entorpecer a Administração 

Federal,  reduzir  o  dinamismo  de  nosso  desenvolvimento  e  marginalizar  os  mecanismos 

administrativos  e comunitários  locais.  Cabe,  aqui,  enfatizar  que este  discurso deu-se num 

período antes da Constituição Federal de 1988. Porém, já apontava para a visão crítica de que 

o equacionamento dos problemas delicados e prementes que interessam ao dia dia do cidadão 

e  só  podem  ser  bem  resolvidos  pela  autoridade  próxima  foi  sendo  progressivamente 

transferido à decisão central e confiado à exclusiva responsabilidade de grandes e distantes 

organismos federais, centralizados, vagarosos e uniformizantes. É com esta compreensão e 

neste ponto que este estudo se apropria da diretriz de Hélio Beltrão para dar início ao seu 

percurso.

O viés seguinte do referencial teórico a ser adotado parte da legislação que define às micro e 

pequenas empresas,  como adotado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) que tem como missão promover a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável  das  micro  e  pequenas  empresas  e  fomentar  o  empreendedorismo  através  do 

conhecimento do universo dos pequenos negócios em suas especificidades.
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Para  efeitos  de  definição  do público-alvo  do SEBRAE é  utilizada  à  classificação  da  Lei 

Complementar  123/06.  Os  critérios  apresentados  nela  serão  os  adotados  pelo  Sebrae  nas 

Diretrizes  para  a  Elaboração  do  Plano  Plurianual  2012/2015  e  Orçamento  de  2012.  É 

importante salientar que a base de dados utilizada nesse estudo, embora seja a mais completa 

disponível  atualmente,  não  compreende  todo o  universo  das  empresas  de  pequeno  porte, 

potencialmente clientes  do Sebrae. A base em questão é a de empresas que optaram pelo 

Simples Nacional que entregaram declaração em 2010, referentes ao faturamento obtido no 

ano de 2009. 

O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto 

na Lei Complementar nº123, de 2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno 

Porte, desde 01.07.2007. No artigo 12 da referida Lei Complementar o Simples Nacional é 

definido como um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

Segundo o Sebrae, de maneira geral, as Empresas de Pequeno Porte – EPP estão concentradas 

na região Sudeste (51,5%). Cerca de 60% delas exercem atividades ligadas ao comércio, com 

a indústria (20%) e serviços (19%) aparecendo logo em seguida. Apenas 2% das EPP exercem 

atividades ligadas à construção civil.

Quanto  aos  empregos  gerados,  a  média  nacional  de  empregos  pelas  micro  e  pequenas 

empresas é de 10,3. A indústria é o setor que mais emprega (16 empregos por EPP na média), 

seguida pelo setor de serviços (14), construção civil (12,5) e comércio (6,9). As atividades 

que mais agregam EPP em geral exigem capital inicial relativamente baixo, assim como mão 

de obra pouco especializada. Das dez atividades com maior número de EPP, oito estão no 

setor de comércio.  

De acordo com o Sebrae os pequenos negócios são definidos por critérios variados ao redor 

do mundo. Mas, para o Sebrae, eles podem ser divididos em quatro segmentos por faixa de 

faturamento, com exceção do pequeno produtor rural. Tal segmentação segue os critérios da 

Lei Complementar 123/2006, também chamada de Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

Resumidamente,  os  pequenos  negócios  são  divididos  da seguinte  maneira:  Empreendedor 

Individual  -  Faturamento  até  R$  60  mil;  Microempresa  -  Faturamento  até  R$  360  mil; 
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Empresa  de  Pequeno  Porte  -  faturamento  entre  R$  360  mil  e  R$  3,6  milhões;  Pequeno 

Produtor Rural - Propriedade com até 4 módulos fiscais ou faturamento de até R$ 3,6 milhões. 

Neste estudo serão analisadas somente as microempresas e as empresas de pequeno porte.

A Microempresa é um empreendimento com faturamento bruto anual de até R$ 360 mil. Caso 

não exerça uma atividade vedada pela LC 123/2006, ela poderá optar pelo Simples Nacional, 

regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido. Ao optar pelo Simples Nacional, a 

empresa pagará impostos de forma simplificada e unificada, terá tratamento diferenciado em 

licitações,  benefícios  para exportação,  acesso mais  fácil  a  linhas  de crédito,  entre  outros.

A Empresa de Pequeno Porte  (EPP) é um empreendimento com faturamento bruto anual 

entre R$ R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões. Caso essa empresa não exerça uma atividade vedada 

pela LC 123/2006, ela também poderá optar pelo Simples Nacional. Segmento importante dos 

pequenos negócios, as empresas de pequeno porte (ou pequenas empresas) se encontram em 

estágio de desenvolvimento mais avançado. 

A  empresa  de  pequeno  porte  pode  também  ter  origem  como  microempresa  que  se 

desenvolveu e que continuará se desenvolvendo, até atingir, quem sabe, o estágio de grande 

empresa. Por não estarem mais na base da pirâmide das empresas pressupõe-se que as EPP 

são frutos do chamado empreendedorismo por oportunidade, ou então estão em estágio de 

amadurecimento  tal  que  suas  atividades  já  não  mais  se  limitam  ao  fornecimento  da 

subsistência do empresário e/ou sua família.

Desse modo,  as EPP se tornam um público bastante  diferenciado tanto do Empreendedor 

Individual  (EI)  quanto  das  Microempresas  (ME),  o  que  faz  com  que  sejam  necessárias 

estratégias,  produtos e tratamento diferenciado no atendimento a esse público,  para que o 

Sebrae  possa  de  fato  fazer  a  diferença  e  auxiliar  a  alavancar  ainda  mais  esses 

empreendimentos.

O último referencial teórico a ser utilizado neste estudo é o que embasa a inter-relação entre a 

burocracia, a informalidade e o “jeitinho brasileiro”. Nesta tentativa procurará autores que se 

debruçaram no universo das práticas que burlam o formalismo excessivo. O breve recorte 

sobre o jeitinho na sociedade brasileira será dado sob a ótica do seu estamento burocrático 
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desenvolvido neste  estudo a tão  somente  a  uma análise  conceitual  e  tipológica  do tema, 

associado aos aspectos econômicos que afetam às micro e pequenas empresas.

Diante de todas as dificuldades que se apresentam nas diversas esferas de atuação do cidadão 

perante a burocracia foram criadas várias figuras que se apresentam como solucionadores dos 

problemas num pequeno espaço de tempo. 

Funciona como uma venda de facilidade para quem se encontra impaciente em relação à 

burocracia e com pouco tempo. Segundo BARBOSA (1992, p.24) o jeito implica “custos e 

benefícios” para a sociedade brasileira. Do ponto de vista econômico, o “jeitinho” provoca má 

alocação de recursos, aumento dos custos de produção ou má qualidade do produto e injustiça 

social, ao permitir que certas firmas e indivíduos não obedeçam à lei, através do pagamento 

de gorjetas. 

Por outro lado, os benefícios do “jeitinho” podem ser encontrados nos aspectos em que ele 

proporciona um mecanismo mais eficiente no processo de desenvolvimento, ao permitir que 

se solucionem impasses legais e administrativos a um custo relativamente baixo. O “jeitinho” 

nas organizações burocráticas é decorrente da constante necessidade do formalismo, porque é 

através dessa característica que a organização desenvolve a possibilidade de dar e negar, vetar 

e consentir.

As  distorções  da  burocracia,  como  excesso  de  formalismo  que  como  descreve  RAMOS 

(1989) é a distância existente entre a prática social e as prescrições normativas da sociedade, 

propiciam  o  ambiente  perfeito  para  soluções  informais  e  não  legais  na  tentativa  de 

sobrevivência das empresas em face da ineficaz ação da fiscalização. Esta discrepância entre 

o que é e o que deveria ser está relacionado com a forma de atuação do Estado na sociedade 

e, obviamente, com a burocracia. 

Não exatamente a burocracia pura, como método gerencial de grandes organizações, mas a 

burocracia  em  sua  forma  distorcida,  que  implica  em  gravames  ao  cidadão,  que  é 

caracterizada por um exagerado apego a regulamentos, formalidades e papelório em grande 

conformidade com as rotinas e procedimentos; dificulta a consecução dos próprios objetivos 

da administração pública, dificultando o atendimento a clientes e criando conflitos com o 
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público. Esta burocracia nefasta é que gera o formalismo social e de acordo com BARBOSA 

(1992,36):

A burocracia é o domínio,  por excelência, do dar um jeito, 
conforme a maioria dos informantes. Segundo esses, é nesse 
setor que mais  frequentemente  se lança mão do expediente. 
Essa é uma constatação que não surpreende, tendo em vista a 
rigidez e o formalismo da organização burocrática brasileira. 
Aqui, procura-se prever todas as situações possíveis. Regula-
se  tudo  e  todos,  exceto  os  direitos  do  Estado  sobre  o 
indivíduo-cidadão. No Brasil, o Estado se faz presente a cada 
etapa de qualquer procedimento burocrático. Dessa feita, cria-
se uma situação paradoxal, para uma sociedade com setores 
altamente  modernizados  e  individualistas.  Nela,  o  Estado 
deveria  atuar  apenas  como  mediador  dos  conflitos  de 
interesse,  mas  ele  se  torna  a  encarnação  dos  princípios 
hierárquicos  e  holistas,  separando-se  inteiramente  da 
sociedade.  O Estado desconfia  de seus cidadãos e esses do 
Estado. O primeiro,  através do sistema burocrático, checa e 
recheca  cada  afirmação  de  seus  usuários;  esses  vêem-se 
mergulhados  numa  rede  de  exigências,  muitas  vezes 
incompatíveis umas com as outras. 

Assim, numa análise do fenômeno burocrático com relação às suas disfunções diretamente

aplicadas  ao Brasil  vemos  que o caminho para  a  informalidade  é  aberto  pelo  “jeitinho”. 

Sendo este uma forma pela qual a sociedade brasileira, criativamente tenta evitar cair nas 

armadilhas  traçadas  pelas  disfunções  burocráticas.  Trata-se  de  uma  forma  pela  qual  o 

brasileiro tenta se esquivar do excesso de regulamentos, formalidades e papel.

A realidade tem demonstrado que o sistema burocrático impessoal, calcado na racionalidade, 

é, a todo momento, vazado pela atuação de variáveis exógenas a esses domínios, baseadas em 

critérios  diversos,  com valores  que  se colocam no eixo  oposto  ao da racionalidade  e  do 

econômico.  O jeitinho,  como apresentado por  (BARBOSA, 1992) é  uma reação social  à 

burocracia  brasileira.  É  a  forma  pela  qual  a  sociedade  burla  as  normas  formalistas  de 

estruturação do poder e de regramento social, viabilizando um modo de convivência sem o 

exagerado apego a regulamentos, formalismos e procedimentos.

2.1 – LEGISLAÇÃO ABORDADA

A  despeito  da  burocracia  afetar  o  tecido  social  de  todo  o  país,  estendendo  seus  danos 

democraticamente  de  Norte  a  Sul,  dificultando  as  atividades   econômicas  de  todos  os 
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segmentos, o presente estudo se debruçará especificamente sobre a Legislação Fluminense, 

sobre  as  leis  em vigor  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  exemplificando  através  de  alguns 

dispositivos legais a dificuldade de se levar a frente um negócio em uma selva de regras sem 

nenhum compromisso com a eficiência, com a lógica empresarial.

Através  de  exemplos  concretos,  buscaremos  mostrar  a  superficialidade  do  texto  legal,  o 

descasamento entre ele e a realidade cotidiana de quem se dispõe a aceitar o risco de produzir 

riquezas, investindo seu tempo e recursos para gerar riquezas e empregos.

Aqui, procuraremos mostrar o descaso na gênese das leis, a falta de cuidado e desinteresse 

com os impactos causados pelos Projetos de Lei apresentados.

Não tendo a grande maioria dos parlamentares experiência da realidade do setor produtivo, o 

fato de gerarem projetos sem o cuidado de ouvir toda a cadeia produtiva impactada pela ideia 

lançada, transforma cada Projeto em um potencial fator de estresse e prejuízo.

Assim, cotidianamente, nos deparamos nas diversas Comissões Permanentes da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com Projetos que, a despeito da boa intenção do 

autor, causam muito mais mal do que bem.

O corporativismo, presente em quase todas as corporações de classe, também se manifesta na 

Assembleia, fazendo com que logo na primeira das Comissões, a de Constituição e Justiça, 

algum Deputado, a pedido do autor, “salve” um Projeto inconstitucional  com um parecer 

favorável,  permitindo,  assim,  que  ele  prospere  e  possa  ir  para  as  Comissões  Temáticas 

pertinentes  ao tema abordado.  Lá,  novas  distorções  fazem com que ele  vá em frente.  A 

convicção de que apenas os possíveis benefícios devam ser levados em conta, faz com que, 

mais uma vez, tenhamos pareceres positivos mesmo quando isso não deveria ocorrer. Para 

sermos mais claros, usaremos o exemplo de um Projeto que tramitou há tempos na Casa 

Legislativa, sem citar, obviamente, nem detalhes do mesmo nem o nome do autor. Em linhas 

gerais, ele propunha que em um raio de quinhentos metros de escolas  fosse vedada a venda 

de bebidas alcoólicas. A Comissão de Saúde, pautada apenas pela lógica teórica de que isso 

seria positivo para a diminuição do consumo de álcool, deu parecer favorável, materializando 

o  ditado  “de  boas  intenções  o  inferno  está  cheio”,  pois  claro  está  que  seria  primário 
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acreditarmos em uma solução tão simplista, e até mesmo pueril, como solução para problema 

tão complexo.Além disso, já há proibição de venda dessas bebidas a menores de dezoito 

anos, o que mostra o descaso com a lógica econômica e com o bom senso. Mas, de certa 

forma, esse é um retrato fiel do cotidiano legislativo e de uma sociedade que não sabe bem 

como avaliar o desempenho de seus representantes. Na medida em que a própria imprensa 

apresenta um “ranking” de aprovação de Projetos de Lei, como se dessa forma fosse possível 

avaliar  um  Deputado,  esquecendo  o  importante  papel  deles  como  fiscalizadores  do 

Executivo,  eles passam a priorizar a quantidade em detrimento da qualidade,  em Projetos 

com um verniz positivo mas sem conteúdo prático para o setor produtivo. Em decorrência 

desse cenário, se instala uma insegurança, pois, independente da qualidade e da viabilidade, 

“lei  é  lei”  e  para  os  fiscais  isso  é  o  que  interessa,  com  todos  os  desdobramentos  daí 

decorrentes.

As farmácias, já citadas nesse trabalho, são outro bom exemplo. A despreocupação com o 

contexto  em que  elas  atuam leva  parlamentares  de  todas  as  esferas  de  poder  a  criarem 

obrigações de colocação de cartazes alertando os consumidores para uma série de direitos. 

Ocorre  que  para  obedecerem  a  tantas  obrigações  seria  necessário,  literalmente,  “locar 

paredes”, pois não há espaço suficiente para tantos cartazes.

E, infelizmente, os exemplos se multiplicam criando um ambiente hostil aos negócios, pois o 

Estado, na maioria das vezes, dificulta o caminho do setor produtivo. Daí a necessidade de 

uma  “limpeza”  na  legislação  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  simplificando  processos, 

consolidando textos legais que versem sobre o mesmo tema, para que os diversos segmentos 

da economia possam conhecer bem seus direitos e deveres.

2.2 – PERFIL

As pequenas e médias empresas são os principais focos do Projeto, representando o perfil 

pretendido. E três são as razões principais que levaram a isso. Em primeiro lugar, segundo 

pesquisa da FECOMÉRCIO, são elas que geram a grande maioria dos postos de trabalho no 

país,  fazendo  com  que  os  impactos  positivos  e  negativos  dos  dispositivos  legais  se 

propaguem com  grande  importância  no  tecido  social.  Em  segundo  lugar,  elas  são  mais 

frágeis. As grandes empresas, a despeito dos impactos, apresentam uma resistência maior, 

conseguindo absorver a burocracia e mesmo assim se manterem no mercado. Já as pequenas 
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e médias nem sempre conseguem esse feito. Tanto é assim que a quase totalidade delas fecha 

em até  dois  anos  depois  de  abertas.  E  como  são  pequenas  e  médias  suas  “mortes”  não 

chamam atenção individualmente, mas apenas nas estatísticas, quando já é tarde para fazer 

alguma coisa por elas. Além dos empreendedores, o Brasil paga a conta desse prejuízo, dessa 

verdadeira sangria anônima no dia a dia das centenas de cidades brasileiras.

Por fim, a terceira razão do perfil  escolhido é que as grandes corporações tem canais de 

comunicação mais eficientes, interlocutores mais poderosos, acesso aos centros de decisão 

política e representações mais fortes, oriundas de um capital mais estruturado e do volume de 

recursos  que  movimentam.  Ou  seja,  os  gritos  das  pequenas  e  médias  são  mais  frágeis, 

necessitando de ouvidos mais atentos às suas justas reivindicações.

3 – RECURSOS METODOLÓGICOS

A estratégia  metodológica  adotada  neste  estudo  parte  do  princípio  de  que  para  a  efetiva 

contribuição desse Projeto, ele deve oferecer uma visão clara e concreta das questões teóricas 

aqui retratadas,  indo à fonte dos problemas e levantando de modo sistemático as leis que 

tornam a atividade produtiva uma aventura perigosa onde as vítimas são quase sempre os 

micro e pequenos empresários.

3.1 –  COLETA DE DADOS 

As leis abaixo citadas foram coletadas na Legislação Fluminense e representam uma visão 

concreta dos problemas narrados nesse Projeto. Encontraremos exemplos de textos legais para 

os quais foi proposta sua consolidação em uma única lei, procurando simplificar e facilitar a 

consulta pelos afetados por elas. O ideal é que os autores das futuras proposições estivessem 

atentos ao que já existe para que, ao invés de criarem novas leis, fizessem alterações nos 

textos legais já existentes.

Há também exemplos de leis sem nenhum sentido para as quais foi proposta a revogação pura 

simples desses textos legais.
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PROJETOS PROPOSTOS PARA CONSOLIDAÇÃO
 PELA COMISSÃO ESPECIAL DO “CUMPRA-SE”.

TEMAS QUANTIDADE DE LEIS  PROPOSTAS 
PARA CONSOLIDAÇÃO

LEIS
CRIADAS

ÁGUA 3 1

HINO 8 1

UTILIDADE PÚBLICA 1126 1

DATA 
COMEMORATIVA

331 1

AUTORIZATIVAS 386 1

NOME AOS LUGARES 174 1

SEGURANÇA 12 1
EDUCAÇÃO 30 1
ADOLESCÊNCIA 04 2
GRATUIDADE EM 
ESTÁDIOS

2 1

Registro de Tipo 
Sanguíneo e do CPF em 
Documentos 

2 1

“Cerol” em linhas de pipas 2 1

CULTURA 3 1
SAÚDE 43 11
ABSURDAS 4 1

TOTAL 2134 26

Quantidade de Leis criadas por Ano
2012 238
2011 277
2010 204
2009 286
2008 186
2007 203
2006 280
2005 210
2004 223
2003 204
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Como podemos ver pela quantidade de leis coletadas, há um longo e contínuo trabalho a ser 

desenvolvido para termos uma legislação objetiva, simplificada, para que o setor produtivo 

possa, ao mesmo tempo, saber precisamente as normas que precisa cumprir e ter acesso a elas 

com mais facilidade. É importante registrar que dada a pequena estrutura disponibilizada para 

esse  trabalho,  ele  está  longe  de  representar  a  totalidade  do  que  pode  ser  consolidado  e 

revogado.  Nessa  “garimpagem”  encontramos  também  algumas  leis  “esdrúxulas”, 

completamente dissociadas da realidade social, que comprovam o distanciamento quase que 

“autista” entre as leis e a sociedade.

A coleta nos mostra ainda outro aspecto bastante significativo, representado pela tabela que 

permite visualizar a quantidade histórica de Projetos de Lei apresentados nos últimos anos, 

onde a homogeneidade dos números é bastante preocupante, pois o comportamento continua o 

mesmo. Aliás, esses dados terão cada vez mais valor no tempo, pois após os desdobramento 

do  trabalho  de  Consolidação  realizado  poderemos,  através  dessa  evolução  histórica  dos 

números de Projetos apresentados, saber se há ou não uma transformação real em curso.

3.2 – TRATAMENTO DOS DADOS

Considerando  que  os  dados  coletados  visam  estabelecer  relação  entre  os  entraves  da 

burocracia e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, a seleção dos textos legais 

acima citados servem como “lâminas de laboratório”, através das quais podemos comprovar 

todos  os  “sintomas”  apresentados  pelos  “pacientes”,  aqui  identificados  como  as  micro  e 

pequenas empresas. Com essa fotografia, saímos do teórico e oferecemos dados concretos à 

disposição  de  quem  pretender  se  debruçar  sobre  o  tema.  A  apresentação  de  Projetos 

consolidando ou revogando leis foi a forma de tratar esses dados, tendo como objetivo um 

cenário  mais  propício  à  atividade  econômica.  Foram  mais  precisamente  26  projetos 

substituindo 2134 leis, o que comprova como há espaço para um contínuo aprimoramento. 

Entre esses 26 projetos está o de número 5945/2011, bastante emblemático por sintetizar os 

conceitos discutidos ao longo desse trabalho. Ele revoga quatro leis sem sentido. A primeira, 

de  número  29/76,  cede  de  modo  permanente  quatro  cadeiras  no  Sambódromo,  que  é 

Municipal, ao sambista Ismael Silva para os desfiles das Escolas de Samba. Além da falta de 

senso no estabelecimento do privilégio, o referido sambista faleceu há mais de vinte anos. A 

segunda lei revogada, de número 12/75, estabelece a construção de um heliporto no  Hospital 
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Municipal  Souza Aguiar.  Além da invasão de outra  esfera administrativa,  a  Lei  cria uma 

obrigação sem sentido, desprovida de qualquer embasamento técnico.

A terceira delas, de número 2805/97, que obriga o cadastramento na Secretaria de Segurança 

Pública de todos os praticantes  de lutas marciais  é um bom exemplo do ditado “de boas 

intenções o inferno está cheio”. Criada na época das brigas provocadas pelos “pitboys”, a lei 

criava uma carga de trabalho para as academias, obrigando que até mesmo crianças fossem 

cadastradas.

Por fim a, a Lei 3075/98, que dava direito a meia-entrada para adolescentes entre 15 e 18 

anos,  possuidores  de  título  eleitoral.  Esse  dispositivo  legal  apresentava  uma  série  de 

distorções. Em primeiro lugar, jovens dessa idade, pela lei brasileira, devem obrigatoriamente 

estar matriculados em um estabelecimento de ensino e, como estudantes, já teriam direito a 

meia entrada. Além disso, apenas com 16 anos é possível tirar Título de Eleitor. Ou seja, uma 

Lei sem nenhuma valor prático.

Esses  exemplos,   como  dito,  são  simbólicos.  Revogá-los  é  um  passo.  Mais  importante, 

contudo, é questionarmos como chegaram a virar Lei, passando pelo trâmite legislativo e pela 

sanção governamental. E mais importante, ainda, é conseguirmos evitar que outras leis do tipo 

sejam criadas. Até porque já é longo e desgastante o trabalho de eliminarmos as leis absurdas 

ainda existentes.  Infelizmente são muitos  os exemplos.  A Lei  683-A/2011 define que “as 

canetas ou ponteiras laser serão usadas exclusivamente para exibir, mostrar ou apontar, em 

aulas ou palestras expositivas e atividades afins”. Mas como controlar o uso após a venda? 

Essa simples pergunta mostra a inutilidade do texto legal.

Da  mesma  forma,  a  Lei  2478/  1995  “obriga  estabelecimentos  que  comercializam 

medicamentos em geral a afixarem, em locais visíveis ao público,  avisos sobre os remédios 

proibidos pelas autoridades do Sistema Único de Saúde, em cada região específica”. Como 

vemos, a Lei fala em “locais visíveis”, ou seja, o comerciante está obrigado a afixar mais de 

um cartaz com a mesma informação. Mas quantos, exatamente? Dois, três? Além disso, cabe 

a seguinte pergunta: Se os remédios são proibidos, como estão à venda?”
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Nesse mesmo caminho, temos a interferência indevida do Estado no setor produtivo, criando 

obrigações sem sentido. Um exemplo é a Lei 1847/91, que “obriga a presença de ascensorista 

em todos os  elevadores  instalados  em prédios  não residenciais  durante  o horário  em que 

estiverem em serviço”. Para o legislador, essa obrigação significava mais postos de trabalho, 

esquecendo que esses postos só são criados quando a necessidade da mão de obra é real, o que 

não é o caso dos elevadores modernos. Fora o risco de alguém obrigar iluminação pública por 

lampiões,  para  a  contratação  de  novos  funcionários  acendedores  de  lampiões,  como  no 

passado...

Os  postos  de  abastecimento  também  sofreram  igual  interferência  indevida,  pois  a  Lei 

2287/1994 determina  que aqueles  localizados  em áreas  com acesso às  rodovias  estaduais 

“estejam preparados para os serviços de borracharia”. Em primeiro lugar, o que o legislador 

considera “acesso às rodovias estaduais”?. Podemos imaginar que isso deixa uma “área de 

dúvida”, deixando nas mãos do fiscal a clara definição. Depois, o legislador também esquece 

que essa é uma decisão exclusiva  do proprietário do estabelecimento.

Juntos, esses e centenas de outros exemplos constroem um cenário complexo e caro para o 

setor produtivo, explicando a razão pela qual o site  www.doingbusiness.org aponta o Brasil 

como o130ºcolocado entre 185 países em dificuldade para fazer negócio.

4 -  IMPACTOS DA LEGISLAÇÃO NAS PEQUENAS E MICROEMPRESAS

Como já observado, é grande o impacto da legislação nas micro e pequenas empresas. Aqui 

descreveremos os problemas, os desafios e as consequências desse impacto, focando no que 

se está propondo como caminho de transformação da legislação, no que se refere à micro e 

pequenas empresas.

4.1– PROBLEMAS

O emaranhado de leis, a dificuldade de compreensão delas por parte dos micro e pequenos 

empresários,  a  precária  divulgação  da  legislação  pertinente,  as  obrigações  muitas  vezes 

conflitantes  e o descompromisso com a lógica produtiva são os principais  problemas que 

impactam  os  empreendedores,  além  dos  naturais  dificultadores  do  segmento  por  eles 

escolhidos. Nesse cenário,  a atividade econômica é um mar revolto difícil de navegar. Ou 

http://www.doingbusiness.org/
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seja,  o  texto  legal,  mais  do  que  perdeu,  inverteu  sua  lógica  reguladora,  filosoficamente 

baseada na intenção de ordenar e com isso facilitar o fluxo de negócios.

O desenvolvimento da economia, a complexidade dessa atividade, o crescimento do mercado, 

todos esses fatores, aumentaram exponencialmente as dificuldades trazidas por uma legislação 

a cada dia mais perniciosa.

Um exemplo claro do descompasso entre  a lei  e o setor produtivo está materializado nas 

obrigações relativas a hinos. Há uma lei que exige que o hino do Estado seja impresso na 

contracapa  dos  cadernos.  O  legislador,  entretanto,  ignora  que  a  produção  em escala  está 

diretamente ligada ao preço final do produto para o consumidor. Produzir não só para o Rio 

de  Janeiro  mas  para  vários  outros  estados  é  fundamental.  A  referida  obrigação  do  hino 

inviabilizaria  esse  processo,  exigindo  produções  separadas.  Isso  sem levar  em conta  que, 

evidentemente,  o  mesmo  descompasso  existe  em  outras  legislações,  o  que,  certamente, 

obrigaria os fabricantes a setorizarem ainda mais a produção.

Infelizmente, os exemplos são muitos. Comparar textos legais, analisar a real efetividade de 

cada um deles, ajuda a desenhar um retrato de um Brasil ainda cartorialista, fundamentado em 

uma visão ultrapassada de que os problemas podem ser resolvidos “por uma canetada”, como 

se o complexo universo produtivo pudesse ter seus problemas resolvidos de modo simplista. 

Como  declarou  o  advogado  Adelmo  Emerenciano,  do  Escritório  Emerenciano,  Baggio  e 

Associados, em matéria sobre Burocracia na Revista Veja (2011), “basta surgir uma polêmica 

e logo aparece a ideia de fazer uma lei. Propaganda infantil? Não se preocupe, sociedade, 

pode  descansar,  faremos  uma  lei!  É  esse  o  erro  básico,  pois  nem  todas  as  questões  se 

resolvem por meio de legislação específica”.

Realmente nem todas, embora os legisladores pareçam  não pensar assim. Há uma lei em 

vigor no Estado do Rio de Janeiro que proíbe o uso de celular em sala de aula. Embora de 

certo  modo  inócua,  sem  causar  maiores  danos,  será  que   valeu  o  gasto  de  tempo  da 

Assembleia em todo o ciclo de um Projeto de Lei, para aprovar uma medida que, obviamente, 

está dentro da órbita de poder de qualquer diretor de escola, sendo um exemplo claro de algo 

que poderia passar ao largo das preocupações da Casa Legislativa.
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4.2- DESAFIOS

Na verdade, o grande desafio não é conseguir realizar uma “faxina” na legislação, livrando-a 

do peso de normas inúteis quando não prejudiciais. Embora necessária, indispensável até, há 

desafios maiores e mais complexos para mudarmos tal situação. Mesmo que conseguíssemos 

uma total desburocratização das normas legais essa vitória seria temporária, pois em curto 

espaço de tempo teríamos de volta algo similar.  O simples exame das pautas semanais da 

Alerj  nos  mostra  que  a  baixa  qualidade  e  importância  dos  Projetos  não sofreu  nenhuma 

alteração.

Portanto,  é  fundamental   a  mudança  de  mentalidade  implantada  no  universo  legislativo. 

Evidentemente  essa  não  é  uma  tarefa  simples,  pois  envolve  múltiplos  aspectos.  Alguns 

internos,  afeitos  aos  próprios  legisladores,  outros  externos,  como  os  órgãos  de  classe  da 

Indústria  e  Comércio,  Federação  das  Indústrias  do  Rio  de  Janeiro  (FIRJAN)  e 

FECOMÉRCIO respectivamente, além da imprensa, com uma melhor compreensão do papel 

legislativo e o estabelecimento de bases mais corretas de avaliação.

Em relação aos internos,  é  preciso conscientizar  os legisladores  das repercussões de suas 

propostas,  do  cuidado  e  profunda  análise  antes  de  proporem  algo.  É   preciso,  também, 

minimizar o corporativismo, que leva, muitas vezes, um Deputado, como dito anteriormente, 

a  “salvar”  o  Projeto  de  um companheiro,  a  despeito  de  sua  inconstitucionalidade,  ou  da 

inconsistência de seu mérito. E aí entram os aspectos externos. Na medida em que os órgão de 

classe  passem  a  colocar  essa  discussão  da  burocracia  como  prioridade,  amplificando  o 

problema, discutindo causas e efeitos, a pressão sobre os parlamentares forçará uma revisão 

de prioridades. A imprensa,  por sua vez, ao terminar com a publicação de um ranking de 

Projetos aprovados, colaborará com essa transformação, pois a análise de efetividade  estará 

centrada na participação do parlamentar  nas discussões temáticas,  na área de fiscalização, 

parte integrante de seu papel constitucional.

Como  vemos,  são  desafios  relevantes  por  envolverem,  todos  eles,  comportamentos 

estruturados ao longo do tempo,  cristalizados,  sendo necessária uma quebra de paradigma 

para que possamos reverter esse cenário. Mas são desafios que valem a pena, pois os reflexos 

no setor produtivo justificam as dificuldades. Para isso, contudo, é fundamental medidas que 
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tratem  os  problemas  com  firmeza,  mobilizando  todos  os  “players”  envolvidos,  em  um 

trabalho de longo prazo, que precisa ser estendido para todo o país. 

4.3- CONSEQUÊNCIAS   

Hoje,  como  tivemos  oportunidade  de  abordar  nesse  Projeto,  as  consequências  de  uma 

legislação inchada, repetitiva e sem respaldo na lógica, é a dificuldade em se manter um micro 

ou pequeno negócio de portas abertas, um custo operacional desmedido, a quebra da maioria 

das empresas antes dos dois anos e o desemprego daí decorrente.

Como em um círculo vicioso, a legislação permanece sendo um entrave, os micro e pequenos 

empresários permanecem reféns de uma fiscalização muitas vezes disposta a tirar proveito de 

tal  situação,  diante  da  impossibilidade  do  cumprimento  das  leis,  como  ocorre  com  os 

proprietários de farmácias, que precisam escolher quais leis referentes a cartazes vão cumprir, 

visto ser impossível cumprir todas elas por falta de espaço nas paredes.

Essa conta, como dito, é de toda a sociedade, A Legislação é apenas a ponta do iceberg de um 

problema com ramificações diversificadas. Por outro lado, a devida equação desse problema 

trará consequências muito positivas e há meios de alcançarmos esse objetivo, como veremos a 

seguir.

5 – SUGESTÃO DE MUDANÇA 

O trabalho  de  consolidação  e  revogação  das  leis  foi  uma iniciativa  de  transformação  do 

cenário  acima  descrito,  na  busca  por  uma  Legislação  mais  ágil,  mais  adequada  como 

instrumento de suporte e controle do setor produtivo. Contudo, enquanto conduzido por um 

Deputado, esse processo tinha sua eficiência limitada, pois politicamente falando, houve uma 

grande resistência, na medida em que ter leis consolidadas ou revogadas não era do agrado da 

maioria dos parlamentares, pois o entendimento era de que muitos perderiam para apenas um 

ganhar. Além disso, o próprio tamanho da legislação, a complexidade da análise e propostas 

de consolidação, exigiam uma estrutura jurídica bem maior do que a infraestrutura de um 

Gabinete.
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A partir daí, a proposta de mudança foi  firmar uma parceria com a Universidade do Estado 

do  Rio  de  Janeiro,  em  uma  iniciativa  inédita  no  país,  para  que  o  corpo  jurídico  da 

Universidade apresentasse propostas a ALERJ.

Isso deu a necessária isenção, pois deixou de ser um Deputado revogando ou consolidando 

leis  de  outros.  Esse  trabalho  está  prestes  a  ter  concluída  sua  primeira  fase,  depois  de 

analisadas todas as leis referentes ao Comércio e a Indústria. Até o final do período legislativo 

de 2013 será apresentado um projeto, onde todas as leis estarão consolidadas e organizadas 

por setores de atividade, ou seja, cada tipo de negócio saberá facilmente a quais dispositivos 

legais está sujeito.

A ideia é, contando com o apoio da FIRJAN e da FECOMÉRCIO, produzir cartilhas com a 

legislação pertinente a cada setor, facilitando a vida dos diversos segmentos da economia. 

Essa é uma transformação radical, ordenando de modo racional a Constituição do Estado.

Entretanto, o mais importante é que a partir da divulgação dessa transformação, começamos a 

ter  possibilidades  de mexer  na cultura,  pois passará a  haver  uma pressão maior  sobre os 

parlamentares  no  momento  de  proporem novos  Projetos.  É  importante  ressaltar  que  esse 

trabalho está sendo desenvolvido ouvindo, em todas as suas etapas, Sindicatos de diversas 

categorias,  além  da  FECOMÉRCIO  e  com  a  FIRJAN,  o  que  dá  respaldo  ao  trabalho 

desenvolvido.

E pelo que já foi possível observar dos processos burocráticos, eles só podem ser combatidos 

com medidas práticas, objetivas, para, a partir daí, transformarmos a cultura.

E temos razões para acreditar que esse trabalho de Consolidação das Leis será um marco na 

busca por uma Legislação que regule a atividade econômica sem, entretanto, ser um freio e 

um fator limitador  na sua missão social  de difundir  melhores  condições de vida  para os 

cidadãos.

6 – CONCLUSÃO

Quando nos detemos no exame do tema “Burocracia”, chegamos a algumas conclusões. A 

primeira delas é que, infelizmente, ainda há uma certa leniência com esse “câncer” na gestão 
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pública. A burocracia ainda é percebida como algo natural, parte integrante das relações com 

o Estado. A segunda conclusão é que ela é  terreno fértil para a corrupção, tanto pelo “cipoal 

de normas”,  como pelas  dificuldades  de gestão e  controle.  Por fim,  concluímos que seus 

danos se estendem para além do que podemos mensurar. Os prejuízos de imagem são danos 

invisíveis mas nem por isso menos daninhos. Um bom exemplo disso está no Jornal O Globo, 

do dia 1/6/2013. na matéria sobre a liminar que impedia a realização do jogo entre Brasil e 

Inglaterra no Maracanã, o Jornal inglês “The Guardian” publicou “a nação abençoada com o 

time de futebol mais bem sucedido do mundo também é amaldiçoada por alguns dos piores 

exemplos de corrupção e burocracia”.

Portanto, é mais do que hora de, através de todos os meios possíveis, colocarmos foco nesse 

tema, livrando o Brasil desse estigma que o acompanha há quinhentos anos. 

7 – REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BARBOSA, Lívia. O jeitinho brasileiro – a arte de ser mais igual que os outros. 10ª ed. Rio 
de Janeiro: Campus, 1992.

BIVAR, Luciano Caldas. Burocratocia- a invasão invisível. São Paulo: M. Books do Brasil 
Editora LTDA, 2006.

CAMPOS, Edmundo (Org.). Sociologia da burocracia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1978.

MARTINS, Luciano. Estado Capitalista e Burocracia no Brasil Pós 64. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1985.

MERTON, Robert K. Sociologia: teoria e estrutura. São Paulo: Mestre Jou, 1970.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do Conhecimento. São Paulo: Editora Hucitec 
LTDA, 1993.

MOTTA, Fernando Cláudio Prestes. O que é burocracia. São Paulo: Brasiliense, 2010.

MOTTA,  Fernando  Cláudio  Prestes.  PEREIRA,  Luiz  Carlos  Bresser.  Introdução  à 
Organização Burocrática.  2ª ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004.

RAMOS, Alberto Guerreiro.  A Nova Ciência das Organizações:  uma reconceituação da 
riqueza das nações. 2ªed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1989.

ROBBINS, S.P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2000.

TRAGTENBERG, Maurício. Burocracia e ideologia. 2ª ed. São Paulo: Unesp, 2006.



39

WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1963.

__________.  Economia  e  sociedade:  Fundamentos  da  Sociologia  compreensiva.  Vol.1. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.

__________.Economia  e  Sociedade:  Fundamentos  da  Sociologia  compreensiva.  Vol.  2 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004. 

PERROW, Charles B.  Análise organizacional: um enfoque sociológico. São Paulo: Atlas, 
1976.

Observatório  das  Micro e  Pequenas  Empresas  do Estado do Rio de  Janeiro  in  Estudos e 
Pesquisas.  Disponível  em:  http://www.biblioteca.sebrae.com.br Acesso  em 21  de  abril  de 
2012.

Excesso  de  burocracia  –  Revista  Veja,  Edição  nº  1937,  28/12/2005.  Disponível  em: 
http://veja.abril.com.br Acesso em 23 de abril de 2012.

É  de  enlouquecer  –  Revista  Veja,  Edição  nº  2236  –  28/09/2011  –  Disponível  em: 
http://veja.abril.com.br Acesso em 23 de abril de 2012.

Três anos de desburocratização. Disponível em : http://np3.brainternp Acesso em 20 de abril 
de 2012.

Sobre o Doing Business. Disponível em http://portugues.doingbusiness.org/rankings 

Sobre o Sebrae. Disponível em: http://www.sebrae.com.br Acesso em 21 de abril de 2012.

http://www.sebrae.com.br/
http://portugues.doingbusiness.org/rankings
http://np3.brainternp/
http://veja.abril.com.br/
http://veja.abril.com.br/
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/


40

ANEXO

PROJETO DE LEI Nº

CONSOLIDA AS LEIS REFERENTES À INDÚSTRIA E 
AO COMÉRCIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.

Título I
Da finalidade

Título II
Das obrigações e das proibições em geral

Título III
Do dever de informação.

Capítulo I
Das obrigações de informar em geral

Capítulo II
Dos Avisos nas Embalagens, Rótulos e Afins e da Publicidade

Título IV
Das diferentes obrigações em razão das atividades de indústria e comércio.

Capítulo I
Das Obrigações das Farmácias, drogarias e afins. 

Capítulo II
Das Obrigações dos Shoppings Centers

Capítulo III
Dos estacionamentos

Capítulo IV
Das Obrigações dos Supermercados, Estabelecimentos Comerciais e Congêneres

Capítulo V
Das Obrigações do Segurador em Planos de Saúde (Lei 4.084)

Capítulo VI
Da Distribuição e Comercialização de GÁS
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Capítulo VII
Da Fabricação, Comercialização e Utilização do Adesivo Químico de Contato à Base De 
Borracha Sintética e Natural, 

Capítulo VII
Da Comercialização de Produtos por Meio de Vasilhames, Recipientes ou Embalagens 
Reutilizáveis

Capítulo IX
Do  Uso,  da  Produção,  do  Consumo,  do  Comércio,  do  Transporte  Interno,  do 
Armazenamento, do Destino Final Dos Resíduos e Embalagens de Agrotóxicos e de seus 
Componentes e Afins (Lei 3.972)

Capítulo X
 Das disposições atinentes a Veículos  

Capítulo XI
Fortificação das Farinhas (Lei 4.515)

Capítulo XII
Da Fabricação, Comercialização e demais disposições atinentes a Armas de Fogo e das 
Obrigações dos Estabelecimentos Comerciais a possuírem, em suas Instalações, Guarda-
Volumes Apropriados para o Depósito de Armas e de fogos de artifício (Lei 3.716)

Capítulo XIII
Do  Uso  e  Comercialização  de  Aparelhos  de  Defesa  Pessoal  Capazes  de  Produzir 
Choques Elétricos

Capítulo XIV
Da Comercialização  de  Peças  de  Uniformes,  Distintivos  e  Insígnias  da Policia  Civil, 
Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento do Sistema 
Penitenciário e Guarda Municipal

Capítulo XV
Dos Serviços de Telefonia Fixa, Móvel e Acesso à Internet

Capítulo XVI
Dos Serviços Financeiros

Capítulo XVII
Dos Serviços Financeiros

Capítulo XVII
Das  Normas  de  Segurança  para  Operações  de  Exploração,  Produção,  Estocagem  e 
Transporte de Petróleo e seus Derivados (Lei 3.801)

Capítulo XVIII
Uso e comercialização de moto-serra
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Capítulo XIX
Medidas orientadoras aos frequentadores de recinto fechados, nos casos de acidentes de 
grande porte, explosões, incêndios ou pânico. (lei 1.535)

Capítulo XX
Da segurança privada e congêneres

Capítulo XXI
Da nutrição enteral e parental

Capítulo XXII
Das empresas prestadoras de serviço de venda de ingressos
(Lei 6103 alterada pela lei 6321)

Capítulo XXIII
Das Lan Houses e estabelecimentos congêneres

Capitulo XXIV
Da Vedação ao Cultivo Comercial De Organismos Geneticamente Modificados (Ogm) 
(Lei 3.967)

Capítulo XXV
Da comercialização e utilização de “sprays” que contenham Clorofluorcarbonos (CFC) 
(lei 1.843)

Capítulo XXVI
Da obrigatoriedade da estada de ascensorista nos locais de que trata (Lei n. 1.847)

Capítulo XXVII
Fiscalizações voltadas para a prática ilegal do comércio ambulante (lei 1869)

Capítulo XXVIII
Do comércio de confeitos que contenham açúcar ou qualquer outro tipo de adoçante em 
sua fórmula (lei 1.942)

Capítulo XXIX
Da venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais e ambulantes (lei 1.953)

Capítulo XXX
Controle de vetores e outras providências quanto à saúde (lei 2001)

Capítulo XXXI
Dos estabelecimentos cinematográficos, teatros, casa de shows e afins

Capítulo XXXII
Das obrigações dos postos de gasolina e das distribuidoras de combustíveis

Capítulo XXXIII
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Da Comercialização de veículos (Lei 3.561)

Capítulo XXXIV
Das obrigações dos desmontes (Lei 2416 e Lei 4.231)

Capítulo XXXV
Da celebração de convênios entre municípios produtores e consumidores de leite

Capítulo XXXVI
Do controle e comercialização de produtos que contenham solvente à base de tolueno

Capítulo XXXVII
Dos Bares, restaurantes, casas noturnas e boates e afins

Capítulo XXXVIII
Hotel, motel e afins

Capítulo XXXIX
Pornografia

Capítulo XL
Sobre a divulgação em estabelecimentos  públicos  dos crimes e  das  penas relativas  à 
prostituição e a exploração sexual de criança e adolescente

Capítulo XLI
Da Venda de Produtos Nocivos e proibidos a Menores de 18 (Dezoito) Anos e outras 
disposições.

Capítulo XLII
Do Selo Verde e do Selo-Símbolo para a Reciclagem de Vidro, Plástico, Latas, Papel e 
Papelão

Capítulo XLIII
Do Controle de Qualidade dos produtos horti-fruti-granjeiros (Lei 3.220)

 Capítulo XLIV
Da pirataria e dos produtos pirateados e outras providências

Capítulo XLV
Selo amigo dos animais

Capítulo XLVI
A regulamentação de microcomputadores e de peças de microcomputadores

Capítulo XLVII
Câmara de Bronzeamento

Capítulo XLVIII
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Das disposições sobre a comercialização de produtos que contenham asbesto e outras 
providências (lei 3579)

Capítulo XLVIX
Das disposições quanto à distribuição e uso de gases refrigerantes e óleo para utilização 
na industria ou no comércio de refrigeração e outras providências

Capítulo L
Das disposições quanto aos consumidores

Capítulo LI
Do Procedimento para a aplicação das sanções administrativas 

Capítulo LII
Das Disposições Gerais
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PROJETO DE LEI Nº

CONSOLIDA AS LEIS REFERENTES À INDÚSTRIA 
E AO COMÉRCIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO.

Título I

Da finalidade

Art.  1º  -  Esta  Lei  consolida  a  legislação  estadual  referente  à  industrialização  e 

comercialização de produtos e serviços no território do Estado do Rio de Janeiro.

Título II

Das obrigações e das proibições em geral

Art. 2º - É proibido em todo o território do Estado do Rio de Janeiro:

I - O fabrico, o transporte e a comercialização de brinquedos que reproduzem armas de fogo 

ou que incitem à violência (Lei 2.403);

II - A estocagem, o processamento e a disposição final de resíduos industriais perigosos ou 

tóxicos  provenientes  de  outros  países,  salvo  os  resíduos destinados à  utilização  industrial 

como matérias-primas (Lei 1.361);

III - A fabricação, a comercialização e a instalação de para-raios que utilizem substâncias ou 

materiais radioativos como princípio de funcionamento (Lei 1.587);

IV -  A implantação  ou ampliação  de  indústrias  produtoras  de cloro-soda com células  de 

mercúrio e com células de diafragma. As indústrias que fizerem o processo de utilização de 

células de mercúrio e células de diafragma para a produção de cloro-soda devem adaptar suas 

plantas a processos não agressivos ao meio ambiente e aos trabalhadores com um prazo de 03 

(três) anos para sua adaptação (Lei 2.436);

V  -  A  fabricação,  a  comercialização,  a  distribuição  ou  veiculação  das  cruzes  suásticas, 

gamadas ou qualquer outro símbolo, ou ainda qualquer representação gráfica do nazismo ou 

ideologia similar (Lei 2.644);

VI - O uso ou a utilização do óleo ascarel, substância obtida a partir de mistura de composto à 

base de cloro (biofenilaspolicloradas) (Lei 3.373);
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VII - A industrialização e a comercialização do produto do cerol, bem como do vidro moído,  

elemento básico para sua produção. Quando o produto cerol, ou vidro moído, estiver sendo 

oferecido  pelo  comércio  estabelecido,  ou  informal,  deverá  o  material  ser  apreendido  e 

encaminhado à autoridade policial, para as devidas providências (Lei 3.673);

VIII - A venda de bebidas em garrafas de vidro ou em latas nos estádios ou locais onde se 

realizem atividades cívicas, culturais ou esportivas. As garrafas e latas devem ser substituídas 

por copos de papel (lei 404)

IX  -  A  comercialização  de  confecção,  artefatos  e  derivados  industrializados  de  animais 

silvestres, da fauna nacional e exótica. Sendo que a fiscalização caberá aos órgãos federais e 

estaduais competentes. (lei 1.797)

X - Fica proibida a venda de substância química composta de TOLUENO, N+HEXANO E 

CETONAS (cola de sapateiro) em todos os estabelecimentos comerciais no Estado do Rio de 

Janeiro  às  pessoas  que  não  apresentem  os  componentes  cartões  de  C.G.C.,  bem  como 

declarações de sua destinação. (Lei 1.868)

XI - A comercialização de produtos dietéticos, alimentícios e medicamentos que tenham sido 

proibidos nos países produtores. (lei 1.969)

XII - A estocagem, a circulação e o livre comércio de alimentos ou insumos contaminados por 

acidentes graves à natureza. (lei 1972)

XIII - A comercialização de sangue e hemoderivados. O infrator sofrerá a sanção prevista no 

inciso VII do art. 16 do Código de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Decreto Lei 214, de 17 

de julho de 1975). (lei 2090)

XIV - A comercialização de pneus importados seminovos ou meia-vida, recondicionados e 

reformados, bem como de pneus usados importados no território do Estado do Rio de Janeiro. 

(lei 2620 e Lei 4.430)

XV  -  A  reprodução  de  figuras  ou  estampas  alusivas  às  drogas  ou  que  induzam  à  sua 

utilização, em peças de vestuários masculino ou feminino, bem como materiais promocionais 

ou de propaganda, tais como chaveiros, bonés, adesivos, etc.A utilização das estampas só será 

permitida em campanhas antidrogas,  com prévia autorização dos órgãos responsáveis pelo 

controle e repressão ao uso de substâncias tóxicas e entorpecentes. (Lei 2.943)

XVI -  A negociação e  comercialização de quaisquer  produtos ou serviços mortuários  nos 

estabelecimentos  hospitalares  ou  similares  deste  Estado,  que  sejam de  iniciativa  pública, 

privada ou credenciada. (Lei 3.772)
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XVII  -  A  comercialização  de  qualquer  tipo  de  medicamento  e/ou  produto,  considerado 

“anabolizante”,  em  todo  o  território  fluminense,  salvo  prescrição  médica  com  as 

especificações exigidas para cada caso. (Lei 3.985)

XVIII - A importação, comercialização e a criação de cães da raça Pitt-bull, bem como de 

raças que resultam do cruzamento do Pitt-bull, por canis ou isoladamente. (Lei 3.205)

XIX - A duplicidade de cobrança de taxas de funerais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

(Lei 3.951)

XX  -  Comercializar,  adquirir,  confeccionar  e  distribuir  produtos  que  colaborem  para  a 

obesidade infantil, em bares, cantinas e similares instalados em escolas públicas e privadas 

situadas no Estado do Rio de Janeiro, bem como divulgar propaganda de quaisquer destes 

produtos nas dependências das escolas. (Lei 4.508)

XXI- A veiculação, exposição e venda de postais turísticos, que usem fotos de mulheres, em 

trajes sumários, que não mantenham relação ou não estejam inseridas na imagem original dos 

cartões-postais de pontos turísticos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. (Lei 4.642)

XXII - Aos hospitais, clínicas, consultórios e quaisquer outros estabelecimentos de prestação 

de serviços médicos, dentários e afins, dirigidos aos cuidados de saúde geral do indivíduo, de 

exigirem comprovantes de pagamentos das prestações relativas a planos e seguros de saúde, 

acompanhados ou não do cartão ou documento de comprovação do credenciamento junto a 

estas. (Lei 4.662)

XXIII  -  A comercialização direta  ao  público de  produtos  saneantes  fortemente  ácidos  ou 

fortemente alcalinos que não contenham dispositivo de segurança à prova de abertura por 

crianças, conforme especificações constantes na Resolução nº 163 de 11/09/01 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Considera-se produto saneante fortemente ácido 

o que possui PH menor ou igual a 2 (dois) e produto fortemente alcalino aquele que possui 

PH maior ou igual a 11,5 (onze e meio), em solução a 1% (um por cento) p/p e à temperatura 

de 25ºC, conforme definição da ANVISA exarado na Consulta Pública nº 35 de 02/05/2001. 

(Lei 4693 e Lei 5114) 

XXIV- É proibida a fixação de adesivos, selos ou etiquetas, de qualquer natureza que possam 

encobrir dados referentes a preço, peso e/ou medida, contidos nos produtos manufaturados 

colocados  à  venda  em  estabelecimentos  comerciais  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.Os 

fabricantes e os revendedores ficam autorizados a imprimir ou carimbar dados referentes a 

preço,  peso  e/ou  medida,  nos  produtos  manufaturados  colocados  à  venda,  desde  que  não 

prejudiquem a percepção de dados incluídos interiormente nesses produtos (Lei 1.177)
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XXV  -  Duas  funerárias  não  podem  cobrar  os  mesmos  serviços  de  uma  mesma  família, 

cabendo  as  despesas  decorrentes  do  funeral  tão  somente  a  concessionária  escolhida  pela 

família enlutada, inclusive o transporte intermunicipal, se necessário. (Lei 3.951)

XXVI  -  Fica  proibida  a  utilização,  produção,  distribuição  e  comercialização  do  produto 

Endosulfan em todo o Estado do Rio de Janeiro. (lei 5622)

XXVII - Ficam proibidas as exaustões que não estiverem dotadas de equipamento de controle 

de poluição adequado, bem como aquelas instalações que não tiverem controle dos efluentes 

líquidos, tais como fossa séptica, filtro biológico e caixa de gordura, quando instalados em 

locais  onde  não  exista  rede  pública  de  esgotamento  sanitário.  Deverá  ser  apresentado 

comprovante de manutenção periódica por firma responsável. (lei 3843)

XXVIII - É proibida a suspensão de cartões de crédito e/ou débito sem prévia comunicação ao 

consumidor. (Lei 4.670)

XXIX - É vedada a instalação de panificações que utilizem lenha ou óleo combustível (Lei 

1.019);

XXX - Fica proibida, em bares e similares, a venda de bebida alcoólica, de qualquer natureza, 

a  policiais  militares,  policiais  civis  e  bombeiros  militares  (uniformizados),  enquanto  no 

exercício de suas atribuições legais. (lei 2893)

XXXI  -  É  vedado  aos  bares,  lanchonetes,  restaurantes,  hotéis  e  estabelecimentos  afins 

reaproveitar  o  detergente  utilizado  na  lavagem  e  higienização  dos  utensílios  citados  no 

anterior, ficando proibido o acúmulo do produto em recipientes, a exemplo do aparelho lava-

copos. Sendo passível de notificação e multa. (Lei 4999)

XXXII - É vedado aos bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis e estabelecimentos afins deixar 

os copos usados para servir chope e sucos depositados em recipientes com água e/ou gelo. 

Sendo passível de notificação e multa. (Lei 4999)

XXXIII  -  Fica  proibido  às  casas  noturnas,  bares  e  boites  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro, 

condicionar  o  fornecimento  de  produtos  e  serviços  a  limites  quantitativos,  bem como ao 

fornecimento de outro produto ou serviço, ainda que a título de consumação mínima. (lei 

4198)

XXXIV-  É  proibida  a  hospedagem  de  crianças  e  adolescentes  em  hotel,  motel,  pensão, 

pousada, albergue ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos 

pais ou responsável, ou com permissão expressa da autoridade judiciária. (lei 6273)

XXXV - Fica proibido o uso de palavras, expressões e ilustrações consideradas imorais na 

propaganda  sobre  a  oferta  de  serviços  sexuais.  O  referido  no  artigo  se  aplica  às  peças 



49

publicitárias  sobre  o  funcionamento  de  Casas  Noturnas  e  Termas,  em  todo  o  território 

fluminense. O não cumprimento implica em punição às pessoas jurídicas, responsáveis pela 

criação, confecção e distribuição das peças publicitárias de que trata. (Lei 3871)

XXXVI - Fica expressamente proibida a venda de benzina, éter, tiner e acetona, a menores de 

dezoito anos de idade. (lei 2779)

XXXVII - Fica proibido vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida 

alcoólica aos menores de 18 (dezoito) anos de idade, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

A vedação também se aplica à bebida alcoólica disponibilizada de forma gratuita. A proibição 

implica o dever de cuidar, proteger e vigiar, por parte dos empresários e responsáveis pelos 

estabelecimentos  comerciais,  fornecedores  de  produtos  ou  serviços,  seus  empregados  ou 

prepostos.  (lei 6153)

XXXVIII - Fica proibida a venda de cola, redutores, solventes e qualquer outra substância 

tóxica, a menores de 18 (dezoito) anos. (lei 2840)

XXXIX - Fica proibido a postos de gasolina e outros estabelecimentos de serviços comerciais 

ou industriais  em todo o Estado do Rio de Janeiro a imposição de uso de uniformes que 

coloquem em evidência o corpo das suas funcionárias  e/ou funcionários,  tais  como short, 

maiô, sunga, biquíni, calção de banho ou traje similar. (lei 5605)

XL - Fica proibido, o descarte de óleo lubrificante usado ou contaminado em solos, subsolos, 

em águas  superficiais  ou  subterrâneas,  no mar  territorial,  nos  sistemas  de  drenagem,  nos 

sistemas de esgotos, nas galerias de águas pluviais ou evacuação de águas residuais. (lei 5541)

XLI - Fica proibido o descarte dos filtros de óleo do motor, substituídos durante as operações 

de lavagem e lubrificação de veículos. (lei 5541)

XLII - Fica proibido no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o uso de produtos químicos tais  

como formol em todos os salões de beleza, para efetivação das escovas progressivas e atos 

similares. (lei 5421)

XLIII - É vedada a prática de soltar  balões de fogo, de qualquer espécie ou tamanho, no 

âmbito do território do Estado do Rio de Janeiro. (lei 5390)

XLIV -  É  vedado  aos  estabelecimentos  reaproveitar  o  detergente  utilizado  na  lavagem e 

higienização dos utensílios citados no inciso anterior, ficando proibido o acúmulo do produto 

em recipientes, a exemplo do aparelho lava-copos. (lei 4999)

XLV - É vedado aos  estabelecimentos  deixar  os copos usados para servir  chope e  sucos 

depositados em recipientes com água e/ou gelo. (lei 4999)
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XLVI - Fica proibida a cobrança prévia de taxa para cadastramento de curriculum vitae em 

agências de empregos, inclusive as virtuais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. (lei 4852)

XLVII - Ficam as empresas que operam com cartões de crédito obrigadas a dar informação de 

quitação ou débito existente  ao usuário,  mensalmente,  inclusive introduzindo,  no texto da 

fatura da cobrança, aviso expresso, em local de fácil visualização, que o pagamento de valor 

inferior ao total da dívida importará em incidência de juros (encargos contratuais ou encargos 

de financiamento), que serão demonstrados e cobrados no mês subsequente. A quitação e/ou 

débito a que se refere o poderá ser informada no mês subseqüente ao vencido.  (lei  4128 

alterada pela 5827/2010).

XLVIII - É proibida a referência à condição de descartabilidade das embalagens plásticas na 

rotulagem ou na divulgação publicitária, por qualquer meio, dos produtos do §16, do artigo 

3º, da presente lei. (Lei 3369)

XLIX - É proibido o descarte de lixo plástico no solo, em corpos d’água ou em qualquer outro 

local  não  previsto  pelo  órgão  municipal  competente  de  limpeza  pública,  sujeitando-se  o 

infrator a multa aplicada pelos órgãos competentes, nos valores previstos na regulamentação 

desta lei. (lei 3369)

L  -  Estabelecimentos  comerciais,  profissionais  liberais,  ou  qualquer  pessoa  que  aplique 

tatuagens em outrem, ou à colocação de adornos, tais como brincos, argolas, alfinetes, que 

perfurem a pele ou membro do corpo humano, ainda que a título não oneroso, ficam proibidos 

de  realizarem tal  procedimento  em menores  de  idade,  assim considerados  nos  termos  da 

legislação em vigor. Excetua-se a colocação de brincos nos lóbulos das orelhas. (Lei 2907)

LI- Fica proibido o uso de celular,  radio transmissor, palm top e similares no interior das 

agências  bancárias.  Os  funcionários,  bem como os  vigilantes  que  fazem a segurança  das 

agências bancárias,  ficam responsáveis pela proibição.  As agências bancárias divulgarão a 

proibição, através de cartazes afixados no seu interior. (Lei 

§1º. Incluem-se entre os resíduos relacionados no inciso II deste artigo aqueles destinados à 

utilização como combustível.  E fica excluído da dessa proibição os resíduos destinados à 

utilização industrial como matérias-primas. As autoridades públicas deverão dar ciência do 

descumprimento do disposto no inciso II ao Ministério Público Federal e Estadual no prazo 

máximo de 10 (dez) dias após a constatação desse tipo de irregularidade (Lei 1.361).

§2º. O descumprimento ao disposto no inciso V sujeitará o infrator as seguintes sanções: (Lei 

2.644)
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I -  apreensão de todo o material  fabricado,  comercializado,  distribuído ou veiculado (Lei 

2.644);

II - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais de qualquer espécie concedidos pelo 

poder público estadual. (Lei 2.644)

§ 3º. As declarações previstas no inciso X serão encaminhadas  a Secretaria  de Estado de 

Saúde, que deverá exercer o controle quanto ao volume comercializado e respectivos graus de 

toxidade. As Secretarias de Estado de Polícia Militar e de Saúde coordenarão, através de suas 

unidades, subunidades, hospitais e postos de saúde, todas as diretrizes e elaboração de normas 

referentes à fiscalização da produção e comercialização da “cola de sapateiro. É facultado ao 

Poder  Executivo,  mediante  decreto,  a  fixação  de  multas  e  outras  normas  coercitivas 

necessárias ao fiel cumprimento. (lei 1.868)

§ 4º. Considera-se pneu usado importado, para os fins do inciso XIV: (Lei 4.430)

I - A simples carcaça de pneu usado proveniente de qualquer outro país;

II - A  carcaça  de  pneu  usado  reformada,  mediante  recauchutagem,  remoldagem  ou 

recapagem, realizada no exterior, e importada nessa condição;

III - A carcaça de pneu usado proveniente de qualquer outro país e reformada em território 

nacional, mediante quaisquer dos processos industriais, indicados no item antecedente.

§ 5º.  O inciso XIV não se aplica  aos  produtos  das indústrias  legalmente  instaladas  e  em 

funcionamento, no Estado do Rio de Janeiro, que atendam às seguintes exigências: (lei 4430)

I – comercializem pneus  usados  importados,  remodelados  e/ou  industrializados  em nosso 

Estado;

II – estejam devidamente registradas no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renovados – IBAMA;

III – detenham  licença  ambiental  de  operação  para  fabricação  de  pneus  remontados  ou 

recauchutados, emitida pela FEEMA;

IV – comprovem anualmente, à FEEMA, a certificação de cumprimento das Resoluções do 

CONAMA 258 e 301, ou que venham a substituí-las.

§ 6º. Consideram-se produtos que colaboram para a obesidade infantil,  para fins do inciso 

XX, os seguintes produtos: salgadinhos, balas, chocolates, doces a base de goma, goma de 

mascar,  pirulito,  caramelo,  refresco de pó industrializado,  refrigerantes,  qualquer alimento 

manipulado  na  escola  ou  em  ambiente  não  credenciado  para  confecção  de  preparação 

alimentícia, bebidas alcoólicas, alimentos com mais de 3 (três) gramas de gordura em 100 

(cem) kcal do produto, com mais de 160 (cento e sessenta) mg de sódio em 100 (cem) kcal do 
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produto  e  alimentos  que  contenham  corantes,  conservantes  ou  antioxidantes  artificiais 

(observada a  rotulagem nutricional  disponível  nas embalagens),  alimentos  sem rotulagem, 

composição nutricional e prazo de validade. (Lei 4.508)

§ 7º. Para fins do inciso XX, os serviços de lanches e bebidas, nas unidades educacionais 

públicas e privadas situadas no Estado do Rio de Janeiro, que atendam à educação básica, 

deverão obedecer a padrões de qualidade nutricional e de vida indispensáveis à saúde dos 

alunos. (Lei 4508)

§ 8º. As gráficas,  bancas de jornal, lojas de suvenires, quiosques e similares, referidos no 

inciso XXI, observaram as seguintes regras: (Lei 4.642)

I – a fiscalização será exercida pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer do 

Estado do Rio de Janeiro – SETE. (Lei 4.642)

II – O objeto da arrecadação será destinado à Fundação para a Infância e Adolescência do 

Estado do Rio de Janeiro – FIA. (Lei 4.642)

§ 9º. No caso do inciso XXII, para prestar o atendimento solicitado pelo consumidor, poderão 

as  prestadoras  dos  serviços  nele  descritos  tão  somente  exigir  o  cartão  ou  documento 

equivalente do plano ou seguro de saúde do primeiro, juntamente com seu comprovante de 

identidade,  sendo  lhes  facultado,  através  de  mecanismos  próprios,  buscar  informação 

diretamente do agente credenciador sobre a validade do credenciamento dado ao consumidor, 

sem ônus quaisquer para este.  A consulta não poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) 

minutos, devendo ser prestado o atendimento ao consumidor após este tempo, seja qual for o 

resultado. (Lei 4.662)

§ 10. As cartelas de consumo referidas no inciso XXXIII não deverão vir  impressas com 

menções  relativas  a  multas  ou  taxas  abusivas  cobradas  por  ocasião  de  seu  extravio.  Por 

abusivo entende-se o valor igual a ou superior a 2 (duas) vezes o valor do ingresso ao local e,  

em casos de estabelecimentos que comercializem refeições a peso, o valor da cobrança pelo 

extravio do registro da pesagem, não poderá ultrapassar a importância equivalente ao valor de 

1Kg de produto comercializado. (lei 4198)

§ 11.  Para os efeitos do inciso XXXIV, considera-se criança a pessoa com até doze anos de 

idade  incompletos  e  adolescente  aquela  entre  doze  e  dezoito  anos  de  idade.  Os 

estabelecimentos de que trata o inciso ficam obrigados a criar e manter ficha de registro de 

crianças  e  adolescentes  que  neles  se  hospedarem.  Se  a  criança  ou  o  adolescente  possuir 

carteira de identidade, deverá ser anexada uma fotocópia à sua ficha de identificação. A ficha 

de identificação ou os dados da ficha informatizada deverão ficar armazenados em poder do 
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estabelecimento hoteleiro por prazo não inferior a dois anos, e os dados nela contidos serão 

fornecidos  somente  mediante  requisição  de  autoridade  policial,  do  Conselho  Tutelar,  do 

Ministério  Público,  do  Poder  Judiciário  ou  de  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito.  Na 

impossibilidade de se anexar a fotocópia o responsável pelo preenchimento da ficha deverá 

anotar, nela, os dados constantes no documento de identidade. Não supre a obrigatoriedade de 

identificação  da  criança  ou  adolescente  o  fato  de  estarem  acompanhados  pelos  pais, 

responsável  ou  representante  legal.  A  ficha  de  registro,  a  ser  preenchida  com  base  em 

documento  oficial  original  da  criança  ou  adolescente  e  da  pessoa  responsável  que  a 

acompanhe, deverá conter: (lei 6273)

I - nome completo da criança ou adolescente;

II  -  nome completo  dos pais,  responsável  ou pessoa que estiver  em posse da autorização 

escrita destes ou da autoridade judiciária;

III - naturalidade, endereço e telefone da criança ou adolescente;

IV - data de nascimento da criança ou adolescente;

V - datas de entrada e saída do estabelecimento.

Art. 3º - São obrigações:

I – A fluoretação do sal de cozinha no processo de industrialização e comercialização por 

parte das indústrias salineiras do Estado do Rio de Janeiro. Sendo o percentual de Flúor por 

quilograma de sal será estipulado por técnico dos órgãos estaduais. O percentual de flúor por 

kg.  (quilograma)  de sal  será estipulado por técnico dos órgãos estaduais  competentes  (lei 

2.231).

II – Pelos responsáveis pela fabricação de cadeiras de rodas e veículos similares, a colocação 

de tarjas fluorescentes no encosto traseiro de cada um deles (Lei 2.435);

III - Pelas indústrias e estabelecimentos revendedores de bicicletas localizados no território do 

Estado do Rio de Janeiro a colocação de dispositivos fluorescentes nas bicicletas, de modo a 

permitir a visualização noturna em todos os sentidos, principalmente nos pedais (Lei 2.612);

IV – Às fábricas e montadoras de bicicletas efetuar a marcação da numeração dos veículos 

manufaturados; (Lei 4.251)

V  -  Aos  fabricantes  de  cadernos  escolares  vazados  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e 

comercializados, terem no verso e antiverso das capas assuntos de relevância sobre o nosso 

Estado ou Hinos Nacionais e Bandeira. (Lei 3.895)
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VI  -  Nas  embalagens  de  produtos  de  fumo  produzidas  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  a 

informação sobre sua composição,  indicando a quantidade e o teor  das substâncias  que a 

integram, fazendo-o de forma clara, nítida e de fácil visualização, bem como os teores de 

alcatrão, nicotina e monóxido de carbono, indicadas em miligramas por unidade. (Lei 4.150)

VII  –  As  indústrias  de  produtos  de  limpeza  e  solventes  a  divulgação  das  consequências 

provocadas por esses produtos à saúde humana. (Lei 3.425)

VIII - Ficam os estabelecimentos comerciais que vendam produtos por unidade ou por peso 

sem  embalagem  própria,  obrigados  a  prestar  os  esclarecimentos  relativos  à  Informação 

Nutricional,  correspondente  à  composição  do  produto.  Sendo  tais  estabelecimentos, 

basicamente,  padarias,  confeitarias,  bares,  lanchonetes,  café  e  congêneres.  Esses  produtos 

referem-se a todos os tipos de alimentos fabricados pelo estabelecimento ou por terceiros. 

(Lei 4.933 e Lei 6.263)

IX - É obrigatória a devolução do valor retido no cartão pré-pago do Metrô, se solicitado pelo 

usuário. (Lei 6.172)

X - Fica instituída, nos salões de cabeleireiros, barbeiros e manicures, a obrigatoriedade da 

instalação de equipamentos destinados a manter, em caráter permanente, a esterilização de 

tesouras, navalhas, alicates e demais instrumentos congêneres. (lei 1.321)

XI - Ficam todos os Hospitais e Clínicas da rede particular do Estado, obrigados a instalar 

geradores elétricos em suas dependências, com a finalidade de, na falta de energia elétrica, 

manter funcionando as suas instalações elétricas para o uso de suas aparelhagens hospitalares, 

no prazo máximo de 90 dias a contar da data da publicação desta Lei. (lei 1.962)

XII - Os comerciantes e prestadores de serviços, que transacionam com o Ticket-Refeição, 

vale refeição ou assemelhados, são obrigados a devolver o respectivo troco aos consumidores 

e usuários. (lei 2134)

XIII  -  Fica  obrigatória  a  abertura  de  portas,  no  sentido  de  dentro  para  fora,  nos 

estabelecimentos bancários, cinemas, teatros, lojas comerciais, bares, restaurantes, repartições 

públicas e demais estabelecimentos destinados a atendimento ao público. (lei 2460)

XIV - É obrigatória a emissão de notas fiscais nas vendas a consumidor de todas as tintas do 

tipo "spray", seja a óleo, esmalte ou qualquer outra congênere, que só poderão ser efetuadas a 

maiores de dezoito anos, devendo constar, além do nome e endereço do comprador, o número 

de sua carteira de identidade, a ser apresentada no ato da compra. (lei 2588)
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XV - Ficam os postos de gasolina estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, obrigados a 

fixarem  em  local  e  em  tamanho  visível,  a  tabela  de  preços  dos  combustíveis  que 

comercializam. (lei 2629)

XVI - O contribuinte que, a partir da publicação desta Lei, passar a usufruir de benefício ou 

isenção fiscal sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações - 

ICMS, já instituído ou que vier a ser instituído em Lei Estadual, deverá reservar 10% (dez por 

cento)  das  vagas de trabalho ao primeiro  emprego.  Poderá o Governo do Estado realizar 

convênios principalmente com a iniciativa privada, para capacitar os beneficiários. (lei 6192)

XVII  -  As  lojas  e  estabelecimentos  comerciais  com  mais  de  300  m²  (trezentos  metros 

quadrados) ficam obrigados a manterem bancos ou assentos reservados, exclusivamente, para 

idosos maiores de 60 (sessenta) anos. Ficam excluídos os estabelecimentos e lojas localizados 

em shopping center. (Lei 6.392)

XVIII - As agências bancárias devem disponibilizar, no mínimo, uma cadeira de rodas para 

atendimento  às  pessoas  com deficiência,  maiores  de  60  (sessenta)  anos,  ou  pessoas  que 

apresentem alguma dificuldade de locomoção. O atendimento poderá ser proporcionalmente 

aumentado,  de  acordo  com  a  necessidade,  para  o  adequado  atendimento  às  pessoas 

enquadradas nesta Lei em cada agência bancária. (lei 6.409)

XIX  -  Ficam  os  estabelecimentos  bancários  dotados  de  porta  com  detector  de  metais 

obrigados a disponibilizarem um guarda-volumes de forma gratuita a seus clientes e usuários. 

(Lei 6503)

XX - A colocação de dispositivo de segurança em tampas de remédios (Lei 3.025);

XXI -  Nos  medicamentos  que  contenham aditivos  químicos  usados  para  conservá-los  ou 

colori-los, a informação na sua embalagem, em destaque, de aviso direcionado às pessoas 

alérgicas. (Lei 3.140)

XXII  -  Às  usinas  sucroalcooleira  instalarem  filtros,  do  tipo  "lavador  de  gases",  para  a 

contenção de fuligem em suas unidades industriais. (Lei 5.309)

XXIII -  O uso de água filtrada  em todos os recintos  de hotéis,  motéis,  shopping centers, 

supermercados e clubes esportivos do Estado do Rio de Janeiro. (Lei 3.194)

XXIV - De os estabelecimentos que comercializam produtos elétricos e eletrônicos no Estado 

do Rio de Janeiro forneçam aos consumidores,  no ato da venda,  adaptados dos produtos, 

sempre que os mesmos possuírem plugs de três pinos em conformidade com a norma NBR 

14136/2002, e com corrente nominal até 10 amperes. No ato da venda que tenha corrente 
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nominal equivalente a 20 amperes caberá ao estabelecimento comercial orientar o consumidor 

sobre a necessidade de adaptação da tomada para que o mesmo funcione adequadamente. (Lei 

6.190)

XXV - Aos estabelecimentos ou pessoas que exercem atividades de venda ou de aluguel de 

karts,  bicicletas,  patins  e  skates  afixar,  em  local  visível,  recomendação  aos  usuários  da 

necessidade de utilizarem equipamentos de segurança, consistentes em capacete, cotoveleira e 

joelheira, bem como a manter, no local, estes equipamentos de uso obrigatório pelos clientes. 

(Lei 3.015)

XXVI - Às autoescolas, quando possuírem frota superior a 10 (dez) carros, ficam obrigadas a 

adaptarem  10%  (dez  por  cento)  dos  mesmos,  destinados  à  aprendizagem  de  pessoas 

portadoras  de  deficiência.  A  adaptação  deverá  possibilitar  a  utilização  dos  veículos  por 

pessoas portadoras que possuam qualquer tipo de deficiência, desde que aptas à prática de 

direção.(Lei 3.622)

XXVII - À empresa administradora dos chamados Cartões de Vendas a Crédito, inclusive às 

empresas  comerciais  responsáveis  pelos seus próprios “Cartões  de Crédito”,  a gravar  o(s) 

número(s) do(s) seu(s) telefone(s) no referido cartão. (Lei 3.880)

XXVIII - Aos comerciantes do Estado do Rio de Janeiro, quando receberem cheques de seus 

clientes, devem fazer as devidas conferências de identificação na presença do emissor. Os 

estabelecimentos comerciais deverão determinar entre seus funcionários um que vá a presença 

do cliente emissor do cheque e faça as devidas conferências, não podendo em hipótese alguma 

os documentos do mesmo ficar transitando nas dependências do comércio na mão de quem 

quer que seja. (Lei 4013)

XXIX -  Todos os  estabelecimentos  públicos  e  privados  da  rede  de  saúde estadual  ficam 

obrigados a instalar recipientes de álcool em gel, em local visível e de fácil acesso, aos seus 

usuários. (lei 6.233)

XXX- aos parques de diversão possuírem gerador de energia reserva em perfeitas condições 

para uso em caso de emergência. (Lei 4.211)

XXXI -  Ficam obrigados  os  bares,  lanchonetes,  franquias  e  similares  a  terem nos  copos 

descartáveis para uso, tanto de plásticos como de papel, a impressão visível da capacidade de 

mililitros. O tamanho, as letras, o formato e o modelo de lugar de visão ao consumidor serão 

definidas e fiscalizadas pelo INMETRO (órgão do Governo).(lei 3.977)

XXXII - É obrigatória, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a exibição de fotos, nomes e 

outras informações relativas a crianças e adolescentes desaparecidos em: rodoviárias; portos e 
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aeroportos; teatros, cinemas e casas de espetáculos; praças esportivas e/ou eventos; clubes 

recreativos; páginas de propriedade do governo do Estado do Rio de Janeiro na internet. A 

Fundação para a Infância e Adolescência – FIA fornecerá aos órgãos públicos a que aduz este 

artigo, as referidas fotos, nomes e informações, de acordo com o critério que vem adotando 

em seu trabalho de divulgação de fotos de crianças desaparecidas. (lei 6449)

XXXIII - É obrigatória, a partir dos 06 (seis) meses de idade, a esterilização de todos os cães 

da raça pittbull,  ou dela derivada, no Estado do Rio de Janeiro. Somente será permitida a 

posse  de  animais  da  raça  Pitt-bull,  ou  dela  derivada,  mediante  comprovação  de  sua 

esterilização e atualização de vacinas. (Lei 3205)

XXXIV  -  Somente  será  permitido  a  fabricação  e  comercialização  de  papel  higiênico 

produzido da celulose (Lei 1802).

XXXV - Os alimentos infantis  industrializados e acondicionados em recipientes sujeitos a 

violação  serão  expostos,  obrigatoriamente,  em  balcões  e  vitrines  fechadas  impedindo  a 

manipulação do consumidor. A fiscalização será feita pela Secretaria de Estado de Saúde, que 

adotará os procedimentos cabíveis. (Lei 2.186).

XXXVI - Por ocasião da venda de bicicletas em lojas, os estabelecimentos ficam obrigados a 

anotar na correspondente Nota Fiscal e/ou Cupom Fiscal o número do veículo comercializado. 

(Lei 4.251)

XXXVII - Os fornecedores de produtos e serviços que se utilizarem dos serviços telefônicos 

de atendimento ao cliente de prefixo 0300, ficam obrigados a informar o tempo estimado de 

espera, no Estado do Rio de Janeiro. (Lei 5.547)

XXXVIII - É obrigatório, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que as casas de espetáculo,  

cinemas,  parques  de  diversão,  parques  temáticos,  shopping  centers,  estádios,  ginásios 

esportivos  e  outros  locais  de  afluxo  de  público  disponibilizem  gratuitamente,  aos  seus 

frequentadores, bebedouros com água filtrada e gelada, em número suficiente. Os bebedouros 

deverão ser próprios para o uso de qualquer pessoa, criança, idoso ou portador de deficiência, 

e instalados em local visível de livre e fácil acesso. (lei 4241)

XXXIX - É obrigatória  a instalação de medidores que indiquem o nível de contaminação 

bacteriológica nas águas filtradas  servidas em todos os shoppings centers,  supermercados, 

restaurantes, bares, hotéis, motéis e clubes sociais e esportivos. Enquanto não se encontrar no 

mercado  nacional  o  medidor  bacteriológico,  será  exigido  o  exame  bacteriológico, 

semestralmente,  a  ser  apresentado  a  autoridade  sanitária,  quando  da  fiscalização  no 

estabelecimento, devendo, ainda, o seu resultado ser afixado em local visível ao público. 
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 (lei 3379)

XL  -  Ficam  obrigados  todos  os  Centros  Comerciais,  Supermercados  e  Casas  de 

Shows/Espetáculos do Estado do Rio de Janeiro a possuírem cadeira de rodas para atender a 

clientela circunstancialmente necessitada de uso deste equipamento. (NR) (lei 2650 alterada 

pela lei 5959)

XLI - Ficam os comerciantes obrigados a afixarem em suas lojas comerciais em locais de fácil 

acesso ao público, cartazes com os números dos telefones úteis. Consideram-se telefones úteis 

os  das  seguintes  instituições:  Corpo de  Bombeiros,  Pronto  Socorro  e  Hospitais  Públicos, 

Defesa Civil,  Delegacia  Policial  da  região  onde está  localizada  a  casa  comercial,  Polícia 

Federal, Disque Denúncia, Instituto Médico Legal, Delegacia da Mulher e Polícia Militar da 

Região. A divulgação dos números dos telefones de outros órgãos públicos é optativa. (lei 

2876)

XLII  -  Ficam  obrigados  os  estabelecimentos  que  tiverem  cozinha  comercial  ou  cozinha 

profissional, para atender funcionários internos e/ou externos, que possuam vazão média igual 

ou superior a 20 m3/dia (vinte metros cúbicos por dia) e/ou preparem 800 (oitocentas) ou 

mais refeições por dia, a obterem licença ambiental ou outro padrão fixado por órgão técnico 

competente. Somente poderão ser implantados estabelecimentos com cozinha comercial ou 

cozinha profissional que obtiverem a sua respectiva licença ambiental. (lei 3843)

XLIII - Ficam os fabricantes, distribuidores, importadores, revendedores e comerciantes de 

lâmpadas  fluorescentes  situados  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  obrigados  a  colocar  a 

disposição  dos  consumidores,  recipientes  para  a  sua  coleta,  quando  descartadas  ou 

inutilizadas. Os recipientes de coleta deverão ser instalados em locais visíveis e, de modo 

explícito, deverão conter dizeres que venham alertar e despertar a conscientização do usuário 

sobre a importância e necessidade do correto fim dos produtos e os riscos que representam à 

saúde e ao meio ambiente quando não tratados com a devida correção. (lei 5131)

XLIV - Todo e qualquer estabelecimento de acesso ao público no Estado do Rio de Janeiro, 

que  tenha  portas  com  detector  de  metais,  dispositivos  antifurtos  e  quaisquer  outros 

equipamentos capazes de provocar interferências no funcionamento de aparelhos tipo marca-

passo, fica obrigado a exibir em local visível para os que adentram o estabelecimento, aviso 

sobre os riscos de tais equipamentos à saúde dos portadores de marca-passo. (lei 5570)

XLV - Em caso da presença de um portador de marca-passo à porta do estabelecimento, deve-

se proceder ao desligamento do equipamento capaz de interferir no funcionamento do marca-

passo, ou então, encaminhar o portador a uma entrada alternativa. (lei 5570) 
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XLVI  - Fica  determinada  a  utilização  de  processo  de  ultracongelação  (criogenia)  para  o 

congelamento de aves abatidas e comercializadas no Estado do Rio de Janeiro. (lei 5617)

XLVII  - As empresas responsáveis pelo abate e congelamento das aves deverão afixar, nas 

embalagens do produto, etiqueta constando a quantidade de água existente. O processo de 

descongelamento deverá ser semelhante à norma utilizada na verificação de peso de moluscos 

e crustáceos. (lei 5617)

XLVIII  -  Fica determinado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro que todos os encartes e 

panfletos  contendo  propagandas  de  móveis  e  eletrodomésticos  contenham  informações 

detalhadas  destes  produtos.Entende-se  como  informações  detalhadas  aquelas  tais  como: 

espessura, dimensões, altura, largura e peso do produto. (lei 5782)

XLIX  -  Os  açougues  e  supermercados  ficam  obrigados  a  expor,  em  local  visível  aos 

consumidores,  o  nome,  telefone  e  endereço  do frigorífico  fornecedor  do  produto.  O  não 

cumprimento acarretará as penas e multas previstas no Código de Defesa do Consumidor – 

Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 – cujos valores monetários serão revertidos para o 

Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPROCON.

(5936)

L - Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais especializados a criarem em seus caixas 

um local reservado para devolução dos produtos que os consumidores desistirem de adquirir. 

No caso de produtos que necessitem de refrigeração, o caixa onde foi deixado deverá acender 

a  luz  de  sinalização  para  comunicar  de  imediato  o  fato.  Se  os  produtos  necessitarem de 

refrigeração, a sua reposição deverá ser imediata e sob responsabilidade do estabelecimento. 

Os estabelecimentos comerciais deverão disponibilizar pessoas para reporem os produtos não 

adquiridos e devolvê-los às prateleiras e/ou aos locais de refrigeração.(lei 5983)

LI -  Será obrigatoriamente  filtrada  a  água natural  potável  não mineral,  a  ser  servida aos 

clientes nos bares, restaurantes e estabelecimentos similares do Estado do Rio de Janeiro. (lei 

2424)

LII  -  Fica  obrigatória  a  criação  de  espaço reservado ao  deficiente  físico,  para  facilitar  o 

atendimento, sem fila ou espera, em bares, lanchonetes, restaurantes e similares. (lei 3620)

LIII  - Ficam obrigados os bares,  restaurantes,  lanchonetes,  hotéis  e motéis  a colocarem à 

disposição dos fregueses deficientes visuais, cardápios em braile.Nos cardápios em braile, 

deverão  constar  nome  do prato,  ingredientes  usados  no  preparo,  relação  de  bebidas  e  os 

preços, além de outras informações necessárias. (lei 3879)
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LIV - Ficam os bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis e estabelecimentos afins, instalados no 

âmbito  do Estado do Rio de Janeiro,  obrigados a  utilizar,  permanentemente,  água quente 

corrente,  além de  detergente  biodegradável,  no  processo  de  lavagem  de  copos,  louças  e 

talheres servidos aos clientes. (Lei 4999)

LV - Fica obrigatória a divulgação da expressão “SE BEBER, NÃO DIRIJA” em todos os 

cardápios de bares, restaurante e boates, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A expressão 

citada no caput deste artigo deve ser impressa em local visível e com destaque, utilizando-se 

de cor diferenciada do restante do texto. (lei 5304)

LVI  -  Ficam  obrigados  os  estabelecimentos  que  comercializam  alimentos  a  afixar,  nos 

cardápios  e  tabelas  de  preço,  o  telefone  do  órgão  competente  de  fiscalização  sanitária, 

independentemente da presença dos cartazes determinados pela legislação vigente. O layout e 

o tipo gráfico do número do telefone terão a mesma fonte,  estilo  da fonte e tamanho do 

utilizado na confecção do cardápio. (lei 5499)

LVII - Ficam obrigados os estabelecimentos, que comercializam alimentos situados no Estado 

do Rio de Janeiro, a afixarem em local visível e de fácil acesso ao público cartazes com o 

número  do  telefone  do  “Disque  Segurança  Alimentar  –  ALERJ  (0800  282  0376)”.Às 

empresas que descumprirem a determinação, aplicar-se-ão as penalidades contidas no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC. (lei 5660)

LVIII - Ficam as instituições bancárias, os hotéis, restaurantes, bares e similares localizados 

no Estado do Rio de Janeiro obrigados a disponibilizarem gel sanitizante aos seus usuários. 

Todas deverão colocar o gel sanitizante em local visível e de fácil acesso para o consumidor. ( 

lei 5901 alterada pela lei 6143)

LIX - As casas noturnas localizadas no Estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas a promover 

a instalação de circuito interno de TV em suas dependências, com sistema de monitoração e 

gravação  eletrônica  de  imagens,  a  fim  de  assegurar  a  integridade  dos  freqüentadores.  O 

sistema de monitoração e gravação eletrônica de imagens deverá ficar em posição estratégica, 

para filmagem de toda movimentação interna e da área de entrada e saída dos freqüentadores 

dos estabelecimentos.  Na ocorrência de conflito nas dependências dos estabelecimentos as 

gravações  deverão  ser  preservadas  pelo  prazo  mínimo  de  90  (noventa)  dias,  a  fim  de 

instruírem  eventual  inquérito  policial  e/ou  ação  judicial.  O  uso  indevido  das  imagens 

coletadas pelos equipamentos de filmagem sujeitará o infrator às penalidades administrativa, 

civil  e  criminal  previstas  na legislação  em vigor.  Os estabelecimentos  ficam obrigados  a 

instalarem detector de metais nas portas de acesso.  (Lei 4331)
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LX - As lanchonetes, bares e similares, situados em municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

ficam obrigados  a  instalar  lavatórios  em suas  dependências.  Fica  os  infratores  sujeitos  à 

multa,  na reincidência e, na terceira reincidência,  cassação do respectivo registro na Junta 

Comercial. (lei 3252)

LXI - Os bares, restaurantes e similares ficam autorizados a cobrarem de seus clientes 10% 

(dez por cento) do valor da despesa a título de gratificação aos garçons, barmen e maitres. Os 

bares, restaurantes e similares ficam obrigados a repassarem integralmente o valor decorrente 

da taxa de serviço cobrado que poderá ser distribuído aos outros empregados da empresa. (lei 

4159 alterada pela lei 4894)

LXII -  Os estabelecimentos  hoteleiros  e  similares,  situados no Estado do Rio de Janeiro, 

ficam obrigados a disponibilizar água potável para consumo, gratuitamente a seus hóspedes, 

nas habitações e a seus funcionários. (Lei 3.194)

LXIII  -  A  direção  do  estabelecimento  hoteleiro  informará  aos  Conselhos  Tutelares  e  às 

autoridades policiais sobre qualquer irregularidade ou suspeita relacionada à prestação das 

informações exigidas nesta Lei. (lei 6273)

LXIV  -  Os  estabelecimentos  hotel,  motel,  pensão,  pousada,  albergue  ou  estabelecimento 

congênere deverão afixar em lugar visível de suas dependências  cópia desta Lei e cartaz, 

informando  a  obrigatoriedade  do  preenchimento  da  ficha  de  registro  da  criança  ou 

adolescente. (lei 6273)

LXV - Toda a rede de hotéis, motéis e similares, do Estado do Rio de Janeiro fica obrigada a 

colocar  folhetos  explicativos  sobre  a  prevenção  da  AIDS e  demais  doenças  sexualmente 

transmissíveis.  O folheto deverá ser afixado em local visível,  no interior  de cada um dos 

quartos do estabelecimento. O folheto será padronizado conforme critérios estabelecidos pelo 

órgão competente da Administração Pública Estadual. (Lei 2929 alterada pela lei 5927)

LXVI - Em todo quarto de hotel, motel e similares deverão estar à disposição para venda aos 

hospedes,  a  preço de custo,  pelo  menos  três  unidades  de preservativos  masculinos  e  três 

unidades de preservativos femininos, com selo de garantia do INMETRO. (lei 2929)

LXVII  -  Os  hotéis,  motéis,  pousadas,  pensões  e  estabelecimentos  congêneres  em 

funcionamento no Estado do Rio de Janeiro ficam obrigados a afixarem, em local visível da 

recepção,  cartaz  de,  no mínimo,  30 cm x 30 cm,  em português  e  inglês,  informando  ser 

proibida  a  hospedagem  de  criança  ou  adolescente  desacompanhada  de  seus  pais  ou 

responsáveis.  O  cartaz  deverá  conter  os  seguintes  dizeres:  "Sr.  Hóspede  -  O  Art.  82  do 

Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) define como 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/01017f90ba503d61032564fe0066ea5b/80b457c8b75c504183257221005f0f34?OpenDocument
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crime  a  hospedagem  de  criança  ou  adolescente  em  hotel,  motel,  pousada,  pensão  ou 

estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. 

Se o senhor suspeitar de que essa lei está sendo descumprida, por favor, denuncie discando 

190". (lei 5123)

LXVIII  -  É  obrigatório  aos  bares,  lanchonetes,  franquias  e  similares  a  terem nos  copos 

descartáveis para uso, tanto de plásticos como de papel, a impressão visível da capacidade de 

mililitros. (Lei 3.977)

LXIX - As casas lotéricas, situadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, ficam obrigadas a 

afixarem avisos informativos sobre a probabilidade dos apostadores obterem êxito em suas 

apostas. O texto deverá se afixado em local visível e de fácil acesso ao cliente. (Lei 5716)

LXX - Estão os fornecedores de artigos vendidos em bancas de jornal, livrarias ou afins, 

obrigados a informar nas embalagens,  de forma legível  e explícita,  a existência  de outras 

peças,  indispensáveis  para  a  montagem  completa  do  artigo.  O  fornecedor  também  está 

obrigado a informar ao consumidor, na embalagem inicial,  o preço total da coleção, cujos 

fascículos ou peças deverão ser vendidos todos pelo mesmo preço, e também o calendário de 

publicações. Em caso de interrupção da coleção por parte do fornecedor, terá o consumidor o 

direito a receber, sem ônus, os fascículos faltantes para completar a coleção. (lei 5618)

LXXI - Estão os fornecedores de artigos vendidos em bancas de jornal, livrarias ou afins, 

obrigados a informar nas embalagens,  de forma legível  e explícita,  a existência  de outras 

peças,  indispensáveis  para  a  montagem  completa  do  artigo.  O  fornecedor  também  está 

obrigado a informar ao consumidor, na embalagem inicial,  o preço total da coleção, cujos 

fascículos ou peças deverão ser vendidos todos pelo mesmo preço, e também o calendário de 

publicações. Em caso de interrupção da coleção por parte do fornecedor, terá o consumidor o 

direito a receber, sem ônus, os fascículos faltantes para completar a coleção.

LXXII  -  Os  fornecedores  de  TV por  assinatura  disponibilizarão,  nos  boletos  mensais  de 

cobrança,  o  endereço  completo  de  suas  representações  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  O 

prestador de serviço de TV por assinatura, sediado fora do Estado do Rio de Janeiro, deverá 

atender o disposto na Lei, com a indicação do endereço de sua sede. Se o descumprimento se 

der por ato de concessionária, permissionária, autorizada ou por empresas contratadas pela 

administração pública estadual, o fato autorizará a rescisão unilateral da relação jurídica. (lei 

5606)

LXXIII - A comercialização dos cartões telefônicos, de qualquer tipo ou finalidade, somente 

se  dará  quando  estiverem  totalmente  embalados.  Os  cartões  telefônicos  deverão  ser 
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embalados  individualmente.  A  embalagem  será  plástica,  de  material  biodegradável.  As 

embalagens  dos  cartões  telefônicos  deverão  dispor  de sistema de fechamento  que evite  a 

abertura  involuntária  da  embalagem  em  condições  razoáveis.As  embalagens  deverão  ser 

transparentes, de maneira que facilitem a identificação dos créditos existentes nos cartões. (lei 

5604)

LXXIV - Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter 

destinação final, de modo que não afete o meio ambiente e propicie a máxima recuperação 

dos constituintes neles contidos, na forma da Resolução Conama nº362, de 23/06/2005. Para o 

cumprimento fica proibida a comercialização de óleos lubrificantes em estabelecimentos que 

não possuam área  adequada  ,  bem como  os  equipamentos  específicos  necessários  para  a 

coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado, a ser substituído. (Lei 5541)

LXXV - Todos os estabelecimentos que comercializam telefonia móvel (telefones celulares) 

estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, deverão afixar de forma destacada cartaz medindo 

297x420mm (Folha A3) e caracteres em negrito com no mínimo 2cm (Tamanho Fonte 72), 

com os seguintes dizeres: (Lei 5492)

“O  USUÁRIO  PODERÁ  SOLICITAR  O  BLOQUEIO  DAS  CHAMADAS  NÃO 

IDENTIFICADAS, CONFORME O ART 81, PARÁGRAFO 2º DO REGULAMENTO DE 

SERVIÇO MÓVEL PESSOAL.”

LXXVI  -  Ficam todos  os  fornecedores  de  serviços  de  qualquer  natureza,  localizados  no 

Estado do Rio de Janeiro, obrigados a disponibilizarem, nas faturas ou boletos mensais de 

cobrança, o endereço completo de suas instalações comerciais. Não será considerado endereço 

completo o número da caixa postal. (lei 5476)

LXXVII - Ficam os estabelecimentos comerciais, da rede hoteleira, edifícios residenciais e 

centros empresariais obrigados a colocarem tarjas identificatórias nos vidros transparentes de 

portarias, divisórias e vitrines. As tarjas identificatórias deverão ter comprimento e largura 

suficientes  que  explicitem  a  existência  do  vidro.  Aos  estabelecimentos  dserá  garantida  a 

escolha das características, cores, e altura na colocação das tarjas identificatórias. (lei 5469)

LXXVIII -  Os fornecedores  de produtos e  serviços ficam obrigados a divulgar,  de forma 

ostensiva, todas as promoções comerciais destinadas aos consumidores, em especial as que 

lhes concedam descontos.   O descumprimento ao que dispõe a presente Lei acarretará  ao 

infrator as penalidades do Código de Defesa do Consumidor. (lei 5468)

LXXIX - Fica determinado que todos os salões de beleza,  clínicas  de estética e similares 

deverão fazer o uso de produtos químicos de acordo com o que preceitua a Resolução nº 79, 
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de  28  de  agosto  de  2000,  da  ANVISA,  e  legislação  em  vigor  aplicável  à  espécie.  Os 

estabelecimentos comerciais deverão ter sempre em local acessível e de fácil localização, uma 

tabela informando a quantidade em percentuais autorizados de produtos químicos usados em 

seus atos, tais como: escovas progressivas, alisamentos, relaxamentos, hidratação, penteados e 

todos os demais. Em utilizando-se os estabelecimentos dos produtos tioglicolato, guanidina ou 

amônia,  deverá  também  ser  informado  o  seu  quantitativo  utilizado.  Caberá  ao  Poder 

Executivo  de  cada  Município,  através  de  seus  órgãos  competentes,  a  vistoria  e  devida 

fiscalização. (Lei 5421)

LXXX  -  Os  estabelecimentos  de  estética  e  beleza  deverão  afixar  cartaz  informando  a 

proibição e os males que acarretam o uso de formol, nos tratamentos capilares. O aviso deve 

conter obrigatoriamente o texto:  “O uso de formol nos tratamentos capilares é proibido e 

causa  males  à  saúde.  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  da  ALERJ  -  telefone 

08002827060.” O aviso deve ter as dimensões do formato A4, com letras em fonte Times 

New Roman e tamanho cinquenta e seis. O material informativo deve ser colocado em local 

visível ao consumidor. (lei 5409)

LXXXI  -  Os  estabelecimentos  voltados  para  o  entretenimento  ficam  obrigados  a 

disponibilizar assentos especiais para pessoas obesas. (lei 5288)

LXXXII - Ficam proibidas a fabricação e comercialização de embalagem plástica (PET) com 

pintura metálica em todo o Estado do Rio de Janeiro. (Lei 5285)

LXXXIII - Todas as empresas e estabelecimentos que comercializem caixas d'água no Estado 

ficam obrigadas a comercializar, em separado ou de forma avulsa, as peças e componentes 

das  caixas  d'água,  em particular,  as  respectivas  tampas.  As  empresas  e  estabelecimentos 

deverão  afixar  cartaz  com  a  expressão  "Tampa  e  caixa  d'água  são  comercializados 

separadamente" em local visível, de fácil percepção, sem embaraço físico ou visual. Os preços 

das tampas ou de quaisquer outras peças que integrem o conjunto das caixas d'água deverão 

explicitar, no preço total do conjunto, os seus valores individuais, discriminados. As pessoas 

físicas ou jurídicas ficam obrigadas a manterem fechadas as caixas d’água com as respectivas 

tampas, bem como os reservatórios de água. (lei 5244)

LXXXIV -  Ficam as  oficinas  mecânicas  e  afins  no âmbito  do Estado do Rio de Janeiro 

obrigado a fixarem quadro com os preços dos serviços prestados. Consideram-se afins, todo 

estabelecimento  comercial  que  realizem reparos  ou  revisões  em veículos  automotores.  O 

quadro deverá ser afixado em local visível e de fácil acesso aos consumidores. (lei 5216)
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LXXXV -  Ficam os  estabelecimentos  que  comercializam  produtos  importados  de  outros 

países, obrigados a informar ao consumidor a sua composição, bem como a sua procedência. 

Nos  casos  de  produtos  que  já  possuam as  referidas  informações,  mas  em seu  idioma de 

origem,  estas  deverão  ser  reproduzidas  de  forma  idêntica  para  a  língua  portuguesa  e 

devidamente anexadas a eles. (lei 5204)

LXXXVI - As visitas de representantes comerciais  aos consultórios médicos de hospitais, 

clínicas e casas de saúde instaladas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro serão feitas em 

horários previamente agendados e autorizados pelo corpo clínico e pela direção das unidades. 

Os horários deverão ser fixados de forma a não atrasar ou interromper o atendimento dos 

pacientes. Ficam os estabelecimentos obrigados a manter cópia  local visível desse inciso para 

os  pacientes.  Os  horários  estabelecidos  para  realização  de  visitas  dos  representantes 

comerciais deverão, da mesma forma, ser expostos em local visível. (lei 5077)

LXXXVII - Todos os estabelecimentos prestadores de serviços médicos,  dentários e afins 

estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro deverão afixar de forma destacada, cartaz medindo 

297x420mm (Folha A3) e caracteres em negrito, com, no mínimo, 2cm (Tamanho Fonte 72), 

com os  seguintes  dizeres:FICA PROIBIDA A EXIGÊNCIA DE COMPROVANTES DE 

PAGAMENTOS RELATIVOS A PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE - LEI ESTADUAL 

Nº. 4.662, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005 (lei 5119)

LXXXVIII - Ficam os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro, obrigados a afixar cartazes em local visível, junto aos 

caixas registradores, com os seguinte dizeres: “CONTRIBUA VOCÊ TAMBÉM PARA UM 

RIO DE JANEIRO MELHOR. EXIJA SUA NOTA FISCAL - COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

RECLAMAÇÕES:  RUA  DA  ALFANDEGA,  Nº  08  LIGAÇÃO  GRATUITA  – 

08002827060”.  Os  dizeres,  dispostos  em folha  não  inferior  ao  tamanho  A4,  deverão  vir 

impressos em letras com tamanho mínimo de 02 cm de altura por 01 cm de largura. (lei 5018)

LXXXIX  -  Todos  os  produtos  alimentícios  dietéticos  oferecidos  pelos  diversos  ramos 

comerciais deverão estar acomodados para exibição em espaço único e específico,  com as 

chamadas  necessárias  de  divulgação.  Incluem-se  entre  estes  produtos  toda  a  linha  de 

comestíveis, refrigerantes e bebidas, bem como os substitutos dietéticos do açúcar. (lei 5004)

XC - Ficam os bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis e estabelecimentos afins, instalados no 

âmbito  do Estado do Rio de Janeiro,  obrigados a  utilizar,  permanentemente,  água quente 
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corrente,  além de  detergente  biodegradável,  no  processo  de  lavagem  de  copos,  louças  e 

talheres servidos aos clientes. (lei 4999)

XCI  -  Ficam obrigadas  as  indústrias  de  cosméticos  que  comercializam seus  produtos  no 

Estado do Rio de Janeiro a utilizar lacres de segurança nas embalagens dos seus produtos. 

Compete à Secretaria de Estado de Saúde fiscalizar o cumprimento do disposto no presente 

inciso. (lei 4946)

XCII - Só poderão ser comercializadas, no Estado do Rio de Janeiro, lâmpadas fluorescentes 

que  contenham,  em suas  embalagens,  relação  dos  componentes  químicos  e  os  riscos  dos 

mesmos à saúde humana. (lei 4868)

XCIII - Torna obrigatório que os estabelecimentos situados no Estado do Rio de Janeiro, que 

comercializam aparelhos celulares, coloquem à disposição dos usuários lixeira para a coleta 

de aparelhos e seus acessórios, para que posteriormente sejam despejados em local adequado. 

Será considerado estabelecimento comercial qualquer um que comercialize este produto, ou 

seus acessórios. (lei 4836)

XCIV - Ficam obrigadas as clínicas e/ou consultórios de estética a manter a permanência de 

médico  em  suas  dependências,  durante  a  realização  de  tratamentos  e/ou  procedimentos 

similares.  O disposto se  aplica nos  casos  de procedimentos  invasivos,  uso de substâncias 

farmacológicas de ação sistêmica e utilização de equipamentos biomédicos. (lei 3576)

XCV - Todas as empresas que utilizam garrafas e embalagens plásticas na comercialização de 

seus produtos são responsáveis pela destinação final ambientalmente adequada das mesmas. 

As  empresas  estabelecerão  e  manterão,  em conjunto,  procedimentos  para  a  recompra  das 

garrafas plásticas após o uso do produto pelos consumidores. (lei 3369)

XCVI - Todo e qualquer panfleto publicitário devera conter o aviso "não jogue este impresso 

na via pública". (lei 3102)

XCVII  -  As  empresas  que  exploram o  comércio  eletrônico  de  vendas  coletivas  deverão 

manter serviço telefônico de atendimento ao consumidor, gratuito e de acordo com as normas 

do  Decreto  Federal  nº  6523/2008.  As  informações  sobre  a  localização  da  sede  física  da 

empresa de vendas coletivas deverá constar na página eletrônica da mesma. (lei 6161)

XCVIII - Toda empresa que tenha matriz ou filial no âmbito do estado do Rio de Janeiro, que 

mantenha  hospedagem em sites,  visando o  e-comerce ou  propaganda  de  auto-divulgação, 

deverá  manter  de  forma  legível  e  de  fácil  acesso,  endereço,  telefone,  CNPJ,  Inscrição 

Estadual,  assim  como  seus  endereços  eletrônicos.  Deverá  constar  em  seus  sites  de 

hospedagens um link específico para as informações de que tratam esse inciso. (Lei 6146)
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XCVIX - A administração dos parques de diversão e casas de festas em funcionamento no 

Estado  fixará,  na  entrada  de  cada  um  dos  brinquedos  e  atrações  disponíveis,  placas 

informativas, com letras bem visíveis para o público, com dados sobre manutenção e vistoria 

técnica do aparelho, bem como sobre eventuais riscos inerentes à sua utilização, que deverão 

estar de acordo com as Normas Brasileiras para Parques de Diversão da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). Entendem-se como dados referentes à manutenção a data em 

que esta foi realizada pela última vez, a data em que deverá ser feita a próxima manutenção e 

o número do laudo de vistoria emitido pelas autoridades públicas competentes. Entendem-se 

como informações relativas aos eventuais riscos inerentes à utilização do brinquedo ou da 

atração informações que indiquem riscos para as pessoas portadoras de doenças, como, por 

exemplo,  a  seguinte  mensagem:  “Este  brinquedo  não  deve  ser  utilizado  por  pessoas 

hipertensas e cardíacas”. (Lei 6144) 

C- Ficam os  estabelecimentos  comerciais  que oferecem serviço de guarda de veículos  de 

clientes, quando efetuada por meio de manobrista, obrigados a entregar aos motoristas dos 

veículos, cuja guarda assumam, recibo onde constem as seguintes informações: (lei 5943)

a) placa, cor, fabricante e modelo do veículo;

b) data e horário de chegada;

c) data e horário de saída;

d) valor pago, quando o serviço não for gratuito.

CI- Fica assegurado aos estabelecimentos comerciais farmácias e drogarias, organizar em área 

de circulação comum, inclusive com alcance dos usuários para obtenção por meio de auto-

serviço, os medicamentos isentos de prescrição médica dos grupos analgésicos, antitérmicos, 

complementos vitamínicos e antiácidos. (lei 5.726)

§ 1º. O disposto no inciso III aplica-se à comercialização do produto nos limites territoriais 

deste Estado (Lei 2.612), observando que:

I - Aqueles que já possuem bicicletas adquiridas anteriormente à promulgação da presente 

Lei, e que trafegam nas vias públicas e/ou rodovias no território do Estado do Rio de janeiro, 

estarão obrigados à colocação dos dispositivos de que trata o inciso III do presente artigo, que 

deverão ser adquiridos em estabelecimentos revendedores. (Lei 2.612)

II - Estarão Sujeitos à presente Lei aqueles que possuam ou vierem a adquirir bicicletas fora 

dos limites  deste Estado, mas que venham a utilizá-las no território do Estado do Rio de 

Janeiro. (Lei 2.612)
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§ 2º. Na proibição contida no inciso VII observar-se-á o seguinte: (Lei 3.425)

I  -  Um texto  sobre  as  consequências  da  ingestão  e  inalação dos  elementos  químicos  dos 

produtos de que trata este parágrafo deve ser gravado, em letras  visíveis ao olho nu, nas 

embalagens e rótulos desses produtos. (Lei 3.425)

II - A não observância a esse parágrafo implica no recolhimento dos produtos, nos pontos de 

venda e de produção, e em aplicação de multas aos responsáveis pelas duas operações. (Lei 

3.425)

III - As embalagens dos produtos industrializados com misturas de solventes orgânicos do 

tipo  tetracloreto,  cloreto  de  carbono,  formol,  deídos  e  cloretos  orgânicos,  devem  ser 

identificadas com uma tarja em preto ou na cor vermelha, em diagonal, e a seguinte inscrição: 

PREJUDICIAL À SAÚDE. (Lei 3425)

§ 3º. A informação nutricional citada no inciso VIII deve constar de tabelas colocadas em 

local visível ao consumidor, ou em impressos que venham a ser solicitados pelo consumidor, 

observado: (Lei 4.933)

a)  Os  estabelecimentos  comerciais  deverão  observar  as  determinações  pertinentes  da 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária para certificar a informação nutricional 

de cada produto fabricado, que não tenha embalagem própria; (Lei 4.933e Lei 6.263)

§ 4º. A percentagem de que trata o inciso XXV artigo deve ser garantida pelo período mínimo 

de 3 (três) anos, a partir da data da primeira parcela de concessão do incentivo ou da isenção 

fiscal. Na hipótese de o objetivo do incentivo fiscal ter como meta, base princípio a execução 

de obra, ou mesmo que venha a ocorrer durante a fase de execução de obras, o percentual 

previsto no caput  deverá ser asseverado durante  toda a sua realização,  estendendo-se a 2 

(dois) anos do completo funcionamento do empreendimento, observando-se o disposto no §1° 

deste artigo. (lei 6192)

§ 5º. Para fins do inciso XVI, compreende-se por primeiro emprego aquele destinado a todas 

as pessoas que não tenham experiência profissional comprovada em carteira de trabalho ou 

por  contrato  de  prestação  de  serviços,  independente  da  idade,  salvo  restrição  legal.  A 

proporcionalidade das vagas de trabalho que será aplicada aos portadores de necessidades 

especiais  deverá  ser  excluída  dos  percentuais  de  cargos  que  consoante  legislação  federal 

pertinente,  devem  ser  preenchidos  por  esta  parcela  da  sociedade.  Caso  a  aplicação  do 

percentual  resulte  em número  fracionado,  este  deverá  ser  elevado até  o primeiro  número 

inteiro subsequente (lei 6192).
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§ 6º. A aplicação do inciso XVI não se aplica às vagas cujo preenchimento se dê na forma 

prevista no inciso II do Art. 37 da Constituição Federal. Da mesma forma, excetuam-se e 

empresas de pequeno porte (EPP), nos termos definidos na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 

1996, e alterações posteriores, estabelecido em cumprimento ao que determina o disposto no 

Art. 179 da Constituição Federal de 1988. (lei 6192)

§ 7º. O inciso XVI será aplicado a todo contribuinte, diretamente ou por meio de consórcios, 

que forem beneficiados por todo e qualquer incentivo ou isenção fiscal sobre o Imposto sobre 

Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  a  Prestação  de  Serviços  de 

Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, instituído pelo Estado 

do Rio  de  Janeiro,  a  partir  da  data  da  vigência  desta  Lei.  Porém,  não  são  abrangidas  a 

Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e Sociedades de Economia Mista, nas 

quais o ingresso de empregados se dá por Processo Seletivo Público de Concurso de Provas 

ou Concurso de Provas e Títulos, conforme determinação elencada no inciso II do Artigo 37 

da Constituição  Federal.  O não cumprimento acarretará  perda do incentivo  ou da isenção 

fiscal. Caso o contribuinte, diretamente ou por meio de consórcio já tenha sido beneficiado 

por qualquer fração do incentivo ou da isenção fiscal terá que ressarcir os cofres públicos. (lei 

6192)

§ 8º. Para fins do disposto no artigo XIX, O guarda-volumes deverá:

I – estar posicionado junto ao local de acesso, anteriormente as portas de segurança;

II  –  ter  chave  individual  que  possa  ficar  com  o  usuário  enquanto  este  permanecer  no 

estabelecimento; 

III – disponibilizar um quantitativo de guarda-volumes compatível com o fluxo de usuários no 

estabelecimento. (lei 6503)

§ 9º. Para a efetividade do inciso XXII, observar-se-á as seguintes regras: (Lei 5.309)

I - o Poder Executivo fica proibido de expedir inscrição estadual para as novas usinas que não 

atendam ao disposto na presente Lei. (Lei 5.309)

II  -  o  Poder  Executivo,  através  de  seus  órgãos  competentes,  não  expedirá  licenciamento 

ambiental para as usinas que não atenderem ao disposto no inc. III. (Lei 5.309)

§ 10. A exibição do assunto trazido no inciso XXXII ser feita das seguintes formas: (lei 6449)

I – através de telões, placares eletrônicos ou similares, nos locais que os possuírem;

II – através de murais colocados em lugares onde haja acesso do maior número de pessoas;

III – através de espaço a ser reservado em publicações internas, quando houver;
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IV – no início e nos intervalos de todas as sessões, jogos ou eventos, nos casos dos incisos III 

e IV do art. 1º;

V – durante todo o horário de funcionamento, nos casos dos incisos I, II e V do § 10..

VI – através de qualquer outro meio de publicidade para atingir os objetivos.

§ 11. Para fins do inciso XXXII, Qualquer pessoa poderá solicitar a exibição consignada no 

art.  1º  desta  Lei,  mediante requisição por escrito,  dirigida ao Serviço de Investigações de 

Crianças Desaparecidas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro. (Lei 6449)

§ 12.  O acréscimo estipulado no inciso  LXI só poderá  ser  cobrado nos  estabelecimentos 

que trabalham com garçons, barmen e maitres. Em caso de infração o empregador pagará ao 

trabalhador prejudicado, a título de multa, o valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) da 

medida da taxa de serviço por dia de atraso. (lei 4150 alterada pela lei 4894)

§13.  O  e-mail  ou  o  site  são  considerados  endereços  suplementares,  não  substituindo  os 

descritos  nos  incisos  I  a  V  deste  artigo.  Para  os  efeitos  do  inciso  LXXVI  considera-se 

endereço completo: (lei 5476)

I - nome de logradouro, no Estado do Rio de Janeiro;

II - número do imóvel;

III - andar e sala ou conjunto se for o caso;

IV - bairro e cidade;

V - código de endereçamento postal – CEP.

§  14. Aplica-se  às  casas  de  shows,  teatros,  casas  de  cinema  e  demais  estabelecimentos 

voltados ao entretenimento público a disposição do inciso LXXXI, respeitando-se o seguinte 

quantitativo: (lei 5288)

I°  Nos  estabelecimentos  que  dispuserem  de  número  superior  a  200  (duzentos)  assentos, 

deverão  ser  disponibilizados  1%  (um  por  cento)  de  seu  total  de  assentos  para  fim  de 

cumprimento desta Lei;

II  Nos  estabelecimentos  que  dispuserem  de  número  inferior  a  200  (duzentos)  assentos, 

deverão ser disponibilizados, no mínimo, 02 (dois) assentos para fim de cumprimento desta 

Lei.

§ 15. Para fins do inciso XCIV A permanência de médico em unidades de tratamento estético 

pode  ser  efetivada  em  regime  de  urgência.  Somente  poderão  funcionar  em  território 

fluminense  as  clínicas  e  unidades  de  tratamento  estético,  que  tenham  um  médico  como 
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responsável  técnico,  Cabe  ao  responsável  técnico  de  que  dispõe  o  artigo  anterior  toda  a 

responsabilidade das ações do tratamento específico. (Lei 3576)

§ 16. Para fins do inciso XCV, considera-se destinação final ambientalmente adequada: (lei 

3369)

I - a utilização das garrafas e embalagens plásticas em processos de reciclagem, com vistas à 

fabricação de embalagens novas ou a outro uso econômico;

II - a reutilização das garrafas e embalagens plásticas, respeitadas as vedações e restrições 

estabelecidas pelos órgãos federais competentes da área de saúde.

§  17-  As  empresas  de  que  trata  o  inciso  XCV  empregarão  recursos  financeiros  para 

divulgação de mensagens educativas objetivando:  (lei 3369)

I - combater o lançamento de lixo plástico em corpos d’água e no meio ambiente em geral;

II - informar sobre as formas de reaproveitamento e reutilização de vasilhames, indicando os 

locais e as condições de recompra das embalagens plásticas;

III  -  estimular  a  coleta  das  embalagens  plásticas  visando  à  educação  ambiental  e  sua 

reciclagem.

§  18-  Para  fins  do  inciso  XCVII,  As  ofertas  deverão  conter  no  mínimo,  as  seguintes 

informações: (lei 6161)

I – Quantidade mínima de compradores para a liberação da oferta;

II – Prazo para a utilização da oferta por parte do comprador, que deverá ser de, no mínimo, 

03 (três) meses;

III – Endereço e telefone da empresa responsável pela oferta;

IV – Em se tratando se alimentos, deverá constar da oferta informações acerca de eventuais 

complicações alérgicas e outras complicações que o produto pode causar;

V – Quando a oferta consistir em tratamentos estéticos ou assemelhados, deverá constar no 

anúncio as contra indicações para sua utilização; 

VI – A informação acerca da quantidade de clientes que serão atendidos por dia e a forma de 

agendamento para a utilização da oferta por parte dos compradores;

VII – A quantidade máxima de cupons que poderão ser adquiridos por cliente, bem como o 

período do ano, os dias de semana e horários em que o cupom da oferta poderá ser utilizado. 

a) Caso o número mínimo de participantes para a liberação da oferta não seja atingido, a 

devolução dos valores pagos deverá se realizada até 72 (setenta e duas) horas. 
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b)  O descumprimento  do  contrato,  cuja  compra  tenha  sido  concluída  com sucesso  pelos 

consumidores,  gerará obrigações  para a  empresa  de compras  coletivas  ou para a  empresa 

responsável pela oferta do produto ou do serviço.

Art. 4º - As indústrias sediadas no Estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas a afixar, em 

locais visíveis, placas de tamanho compatível, compreendendo as seguintes informações: (Lei 

1.804)

I -  O que fabrica,  com a especificação da tipologia  industrial  por  unidade de fabricação, 

baseada no Manual de Classificação de Atividades Poluidoras Industriais e não Industriais, da 

FEEMA (MN-050R); (Lei 1.804)

II - Os riscos, para o homem e para o meio-ambiente, pela utilização de substâncias nocivas 

no processo de produção; (Lei 1.804)

III - A indicação de que as formas de prevenção de acidentes são devidamente controladas 

pelos órgãos estaduais competentes e a data da última inspeção. (Lei 1.804)

Parágrafo Único. A fiscalização do cumprimento das disposições desta Lei ficará a cargo do 

órgão do Estado, na forma regulamentar,  que analisará as infrações cometidas,  cabendo à 

Comissão Estadual de Controle Ambiental  - CECA, ou quem dela receber esta delegação, 

arbitrar as multas respectivas. (Lei 1.804)

Art.  5º.  Os estabelecimentos  que  lidam com gêneros  alimentícios,  abertos  à  presença  do 

público,  fiscalizados  pela  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  Higiene,  são  obrigados  a 

confeccionar e a afixar cartazes indicando o Órgão da fiscalização sanitária que os fiscaliza, 

como também seu endereço e telefone. (lei 985)

§ 1º - A fim de assegurar fácil visibilidade e leitura por parte do consumidor, e dependendo 

das  dimensões  e  características  do  estabelecimento,  a  autoridade  sanitária  estabelecerá  o 

número e o local ou locais de afixação dos cartazes. (lei 985)

§ 2º. Quando se tratar de “Kombis”, “Trailles”, carrocinhas e frigomóveis, os cartazes referir-

se-ão ao Centro ou Posto de Saúde cuja jurisdição estiverem estacionados.

§ 3º. O cartaz a que se refere o presente artigo deverá observar o modelo abaixo e as seguintes 

especificações: (lei 985)

I - Das dimensões - devem ter 60 cm (sessenta centímetros) de comprimento por 25 cm (vinte 

e cinco centímetros) de largura, no mínimo;
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II - Dos dizeres - Reclamações - Este estabelecimento está sob a fiscalização sanitária do 

-----------------------(indicar o Centro ou Posto de Saúde, assim como seu endereço e telefone);

III - Das Letras - Serão do tipo cheio, com altura mínima de 2cm (dois centímetros);

IV - Do material utilizado - deve ser rígido e lavável ou protegido por plástico ou vidro.

Art.  6º -  Todos  os  estabelecimentos  que  comercializam  baterias  de  telefones  celulares, 

baterias  de veículos  automotores  e pilhas,  no âmbito do Estado do Rio de Janeiro,  ficam 

obrigados a manter em local visível e adequado recipientes especiais para o seu recolhimento. 

(Lei 3.415)

Parágrafo  único.  O  material  recolhido  pelos  estabelecimentos  comerciais  deverá  ser 

encaminhado ao respectivo fabricante, para reciclagem ou incineração. (Lei 3.415)

Art. 7º - As canetas ou ponteiras laser serão usadas exclusivamente para exibir, mostrar ou 

apontar, em aulas ou palestras expositivas e atividades afins. (lei 683-A)

§ 1º. Os equipamentos usados para os fins mencionados no caput devem ter potência máxima 

de 1MW (um megawatt).

§ 2º. É de inteira responsabilidade dos fabricantes a apresentação de informações claras e 

precisas, destacadas, nos rótulos dos produtos, sobre a forma correta de uso e os riscos do uso 

indevido dos equipamentos mencionados no caput.

§ 3º. Os equipamentos a que se refere caput acima só deverão ser vendidos para maiores de 

dezoito anos. (Lei 6293)

Art. 8º - Ficam as empresas que possuem callcenter, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 

obrigadas  a  realizarem,  periodicamente,  exame  de  audiometria  em  seus  operadores  de 

telemarketing. (Lei 5675)

§ 1º.   Para realização do exame mencionado no caput, as empresas que possuem callcenter 

concederão um dia de folga ou dispensa. (lei 5675)

§ 2º.  O comprovante do exame realizado será recolhido pela empresa e arquivado. (lei 5675)

§ 3º.  O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem necessários para a regulamentação da 

presente Lei. (lei 5675)
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Art. 9º - Fica proibida a realização de qualquer tipo de consulta sobre informações cadastrais, 

que tenham como fonte os familiares, amigos e vizinhos do pesquisado. (lei 3299)

§  1º.  Esta  proibição  estende-se  a  qualquer  outro  procedimento  que  possa  vir  a  causar 

constrangimento ao cliente.

§ 2º. A inobservância ao disposto neste artigo sujeitará o infrator às penalidades previstas no 

Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Acrescentado pela Lei nº 4741/2006. (lei 3299)

Art.  10  - Ficam os  clubes  sociais  e  esportivos,  condomínios,  hotéis,  academias  e  outros 

assemelhados,  onde haja  piscinas  de uso coletivo,  obrigados a  colocarem dispositivo  que 

interrompa o processo de sucção da piscina em local de fácil alcance, inclusive para crianças e 

portadores de deficiência locomotora e sinalizado com placas. (Lei 5837)

§ 1º. As piscinas novas deverão ter, além do dispositivo proposto no caput do artigo, bombas 

de sucção, que interrompam o processo automaticamente,  sempre que o ralo se encontrar 

obstruído. (lei 5837)

§ 2º. Ficam as entidades dispostas no caput do artigo autorizadas a suspenderem por até 30 

(trinta)  dias  os  usuários  que utilizarem de forma indevida  o dispositivo  de que  trata  este 

artigo. (lei 5837)

§ 3º. A interdição só será cancelada depois de colocado o dispositivo de que trata este artigo.  

(lei 5837)

Art. 11 - As empresas prestadoras de serviços de telefonia, de internet, de televisão fechada 

por assinatura, de fornecimento de água, de gás e de energia elétrica, que atuam no Estado do 

Rio de Janeiro, ficam obrigadas a divulgar tabela de preços de seus respectivos serviços, bem 

como de qualquer taxa ou cobrança praticadas.

§ 1º. Na tabela prevista no caput deste artigo deverão constar, específica e detalhadamente, as 

espécies de cada serviço fornecido e o valor individualizado de possível cobrança praticada 

pelas empresas tratadas neste artigo.

§ 2º. As informações divulgadas na tabela referida neste artigo deverão ser claras e de fácil 

compreensão do público em geral, a qual deverá constar mensalmente qualquer alteração de 

valor  dos  serviços  previamente  contratados,  com  o  apontamento  de  sua  motivação.  (Lei 

5789).
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§ 3º.  Na tabela  referida  neste  artigo deverão constar  endereços,  telefones  e  contatos  para 

atendimentos regulares, emergenciais  e reclamações das empresas ora tratadas, para serem 

utilizados diretamente pelos consumidores. (lei 5789)

Art. 12 - Ficam as empresas projetistas e de construção civil no Estado do Rio de Janeiro, 

obrigadas a prover coletores, caixa de armazenamento e distribuidores para água da chuva, 

nos projetos de empreendimentos residenciais que abriguem mais de 50 (cinquenta) famílias 

ou nos de empreendimentos comerciais com mais que 50 m2 de área construída, no Estado do 

Rio de Janeiro. (lei 4393)

§1º. A caixa coletora de água da chuva será proporcional ao número de unidades habitacionais 

nos empreendimentos residenciais ou à área construída nos empreendimentos comerciais. (lei 

4393)

§ 2º.  As caixas  coletoras  de água da chuva serão separadas das caixas  coletoras  de água 

potável, a utilização da água da chuva será para usos secundários como lavagem de prédios, 

lavagem de autos, molhação de jardins, limpeza, banheiros, etc..., não podendo ser utilizadas 

nas canalizações de água potável. (lei 4393)

Art. 13 - Todos os serviços de atendimento ao cliente – SAC e similares, ou que realizem 

venda de produtos, ficam obrigados a ter um serviço gratuito de tele-atendimento. (Lei 4.525)

§ 1º. Enquadra-se para efeito do caput as instituições públicas e privadas, empresas privadas 

ou com concessões públicas e fundações públicas e privadas. (Lei 4.525)

§ 2º. As empresas e órgãos públicos deverão dispor de balcões ou lojas de atendimento direto 

ao consumidor. (Lei 4.525)

Art.  14  - Fica  proibida  no  âmbito  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  a  comercialização  de 

instrumentos de taxímetro e impressoras correspondentes a pessoas físicas não credenciadas 

pelos órgãos competentes em todos os estabelecimentos comerciais. (Lei 6383)

§ 1º. São consideradas pessoas autorizadas para a devida compra dos aparelhos mencionados 

no caput deste artigo,  aquelas que possuam permissão inerente ao exercício da função de 

taxista. (Lei 6383)

§ 2º. O descumprimento do disposto neste artigo implicará ao infrator,  em se tratando de 

pessoa jurídica, a aplicação das seguintes penalidades:
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I  -  Constatada  a  infração,  poderá  o  Poder  Público  notificar  os  órgãos  competentes  para 

providenciarem o fechamento do estabelecimento,  procedendo a suspensão do seu registro 

bem como a aplicação das demais legislações pertinentes, bem como o Código de Defesa do 

Consumidor; (Lei 6383)

§ 3º. Em se tratando do estabelecimento ser detentor de contrato de concessão ou permissão 

com  o  Estado,  o  Poder  Público  realizará  o  distrato  unilateralmente,  sem  prejuízo  das 

penalidades previstas neste artigo e em outras normas vigentes, assim como sua inscrição em 

cadastro  de  estabelecimentos  não-autorizados  a  celebrar  contrato  com  a  Administração 

Pública. (lei 6383)

Art. 15 - O guichê para venda de bilhetes de atendimento destinado aos idosos maiores de 65 

anos,  às gestantes e  às pessoas com deficiência,  estabelecidos  em todo Estado do Rio de 

Janeiro, serão adequados à altura e condizentes às necessidades das pessoas com deficiência, 

que utilizam cadeiras de roda, para que os mesmos tenham um melhor contato visual e de 

comunicação com o funcionário, a fim de facilitar e agilizar o atendimento. (Lei 6342)

Parágrafo único. Os guichês que esta Lei faz referência são os localizados em: (Lei 6342)

I – estações metroviárias;

II – estações ferroviárias;

III – estações hidroviárias;

IV – estações rodoviárias;

V – agências bancárias;

VI – agências dos Correios;

VII – Casas Lotéricas;

VIII - cinemas;

IX - teatros;

X – casas de shows / espetáculos;

XI – outros locais de lazer e entretenimento, que tenham atendimento prioritário.  (Lei 6342)

Art. 16 - Todas as empresas revendedoras ou distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo 

(GLP),  sediadas  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  ficam  proibidas  de  realizar  distribuição, 

comercialização ou transporte de tal produto em motocicletas.

§ 1º.  Para fins deste artigo o transportador autônomo equipara-se a empresa.
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§ 2º. Dispõe, ainda, que o transporte e a distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), no 

Estado do Rio de Janeiro, deverá ocorrer em veículos que obedeçam as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

§ 3º. Os infratores estarão sujeitos a multa e apreensão do veículo pela autoridade competente 

e as empresas responsáveis estarão sujeitas ainda, às penalidades previstas na Lei 8.078/90 - 

Código do Consumidor. (lei 5988 e Lei 4384)

Título III

Do dever de informação

Capítulo I 

Das obrigações de informar em geral

Art. 17 - Os estabelecimentos de atendimento à saúde, públicos e privados, localizados no 

Estado do Rio de Janeiro, manterão permanentemente afixados, em local visível, nos setores 

de  admissão  de  pacientes,  cartazes  contendo  o  inteiro  teor  das  Leis  nº  2.828,  de  11  de 

novembro de 1997, nº 2.472, de 07 de dezembro de 1995, e 3.411, de 29 de maio de 2000. (lei 

3402)

Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o caput deverão ter a dimensão no mínimo de 

50cm (cinquenta centímetros) por 40cm (quarenta centímetros).

Art. 18 - Os bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis e similares com comércio ao longo das 

rodovias  estaduais,  ficam  obrigados  a  fixarem  em  local  visível,  cartazes  alertando  e 

advertindo aos motoristas em trânsito,  para o perigo que representa a ingestão de bebidas 

alcoólicas quando em viagem. (lei 2282)

I - Para fins de cumprimento do artigo em questão, a Secretaria de Estado de Transportes 

tratará  da  confecção  e  distribuição  dos  cartazes,  cabendo  ao  D.E.R.  a  fiscalização  da 

observância dos dispositivos. (lei 2282)

Art. 19 - Ficam obrigados os locais de diversão, de espetáculos teatrais, musicais e circenses, 

as  casas  de  exibição  cinematográfica,  praças  esportivas  e  similares  das  áreas  de  esporte, 

cultura e lazer no Estado do Rio de Janeiro, na conformidade do presente artigo, a afixarem 

cartazes,  faixas,  placas  e  outros  instrumentos  de  divulgação  informativos  sobre  a  prática 
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criminosa na emissão e utilização de carteira de estudantil falsa em local visível e de fácil 

acesso aos usuários. (lei 6035/2011)

§ 1º. Consideram-se casas de diversões,  para efeito do presente artigo,  qualquer  local  que 

proporcione entretenimento e lazer.

§ 2º. Os  cartazes,  faixas,  placas  e  outros  instrumentos  de  divulgação  deverão  conter 

informações  educativas  sobre a  matéria,  bem como deverão  consignar  que a  emissão  e a 

utilização de carteira estudantil falsa constituem crime.

Art. 20 -  Ficam todos os Parques de Diversões e Circos obrigados a afixar,  em todas as 

bilheterias, de forma visível ao consumidor o "Certificado de Aprovação" e "Autorização para 

o funcionamento",  expedido pelo  Corpo de  Bombeiros  do  Estado do Rio  de  Janeiro  e  o 

"Alvará de Licença", concedido da Prefeitura do Município onde esteja situado o Parque de 

Diversão e/ou Circo. (Lei 6326)

Art. 21 - Fica obrigatória a colocação de placas informativas referentes a valor do  couvert 

artístico e valor de ingresso, em todas as casas noturnas localizadas no Estado do Rio de 

Janeiro, que explorem música ao vivo ou músicas mecânicas. (Lei 4.075)

Parágrafo  único.As  placas  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  deverão  conter  quinze 

centímetros de altura por trinta centímetros de largura, em fundo branco com letras pretas, e 

postas visivelmente na entrada principal do estabelecimento, em altura não superior a dois 

metros. (Lei 4.075)

Art.  22  – Os  estabelecimentos  comerciais  situados  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  ficam 

obrigados a afixar, de forma clara e visível, tabelas contendo as taxas de juros praticadas nas 

vendas a prazo e no crédito direto ao consumidor.  (Lei 4.643)

§ 1º. As tabelas deverão informar as taxas mínima e máxima para cada tipo de financiamento, 

considerando as seguintes condições: (Lei 4.643)

I – o montante dos juros de mora; (Lei 4.643)

II – a efetiva taxa anual de juros; (Lei 4.643)

III – os acréscimos legalmente previstos. (Lei 4.643)

§ 2º.   Caberá ao PROCON e às Delegacias  Regionais  do Consumidor fiscalizar  a correta 

disposição das tabelas e a veracidade das informações apresentadas pelo estabelecimento. (Lei 

4.643)
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§ 3º. Os membros do PROCON ou das Delegacias Regionais do Consumidor, ao constatarem 

alguma  irregularidade  nas  Tabelas  de  Juros  fixadas  nos  termos  do caput,  comunicarão 

imediatamente aos Órgãos de Fiscalização do Estado, para aplicação das penalidades cabíveis. 

(Lei 4.643)

Art.  23  – Toda  publicidade  envolvendo  operações  de  crédito  e  vendas  a  prazo  deverá 

especificar as taxas de juros cobradas pelo anunciante. A determinação se aplicará a anúncios 

para TV, rádio, jornais, revistas, encartes, outdoors e painéis luminosos. (Lei 4.643)

§  1º. Na  mídia  impressa,  as  taxas  deverão  estar  indicadas  ao  lado  do  preço  final  da 

mercadoria, explicitando-se os juros ao mês e ao ano. (Lei 4.643)

§ 2º. Na televisão e no rádio, as referidas taxas deverão ser informadas logo após a divulgação 

dos preços para venda a prazo. (Lei 4.643)

Capítulo II

Dos Avisos nas Embalagens, Rótulos e Afins e da Publicidade

Art. 24 - É compulsório:

I - por parte dos fabricantes de produtos alimentícios que apresentem prazo de perecibilidade 

curto  obrigar-se-ão  a  fixar,  no  que  ocuparão  20% (vinte  por  cento)  do  espaço  físico  da 

embalagem, o prazo de validade dos produtos ao consumidor (Lei 1.754);

II – que as embalagens dos produtos industrializados com misturas de solventes orgânicos do 

tipo  tetracloreto,  cloreto  de  carbono,  formol,  deídos  e  cloretos  orgânicos,  devem  ser 

identificadas com uma tarja em preto ou na cor vermelha, em diagonal, e a seguinte inscrição: 

PREJUDICIAL À SAÚDE. (Lei 3.425)

III - a impressão nos rótulos de todas as bebidas alcoólicas industrializadas e comercializadas 

no Estado do Rio de Janeiro da seguinte informação: A Secretaria de Saúde do Estado do Rio 

de  Janeiro  adverte:  “O  ABUSO  NO  CONSUMO  DE  BEBIDAS  ALCOÓLICAS  É 

PREJUDICIAL À SAÚDE”. (Lei 2.723)

IV - que toda embalagem utilizada no acondicionamento de alimentos, remédios e bebidas 

energéticas que contenham álcool em sua composição, comercializados no Estado do Rio de 

Janeiro,  deverá  conter  impresso,  de  forma  a  propiciar  fácil  leitura  no  ato  da  compra,  o 

seguinte aviso: “ESTEPRODUTO POSSUI ÁLCOOL EM SUA COMPOSIÇÃO”. (Lei 

4.521)
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V – que as rações e demais  alimentos  destinados ao consumo animal,  inclusive para fins 

domésticos,  que  contiverem  produto  transgênico  em  sua  composição,  deverão  trazer  no 

rótulo, em local facilmente visível para o consumidor e com amplo destaque, a expressão 

"CUIDADO: CONTÉM PRODUTO TRANSGÊNICO", esclarecendo, em seguida, entre 

parênteses e com igual destaque, de qual produto se trata ou, se houver muitos, indicar os 

principais produtos transgênicos que integram aquele alimento. (Lei 4.947)

VI - Só poderão ser comercializados no Estado do Rio de Janeiro isqueiros descartáveis a gás 

que atendam as instruções da Resolução n° 93, de 3 de maio de 2002, do INMETRO e que 

contenham rotulagem com os seguintes avisos: (Lei 5.306)

a) “MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS”;

b) “ACENDA O ISQUEIRO LONGE DO ROSTO E ROUPAS”;

c) “CONTÉM GÁS INFLAMÁVEL”;

d) “NUNCA EXPOR AO CALOR ACIMA DE 50°C OU À LUZ SOLAR PROLONGADA”;

e) “NUNCA PERFURAR OU INCINERAR”;

f) “CERTIFIQUE-SE QUE A CHAMA ESTÁ APAGADA APÓS O USO”.

VII – nos rótulos das embalagens de óleo comestível, comercializados no Estado do Rio de 

Janeiro,  a  introdução  de  informações  claras  e  precisas  acerca  da  obrigatoriedade  do 

acondicionamento adequado do produto,  após seu uso,  destinando-o às empresas  privadas 

responsáveis por sua coleta, indicadas por órgão competente do Poder Executivo. (Lei 5.968)

VIII - aos fabricantes e os distribuidores de sal de cozinha, (cloreto de sódio), estabelecidos 

no Estado do Rio de Janeiro, fazer constar no invólucro do produto a seguinte advertência: “O 

consumo exagerado deste produto pode causar malefícios à sua saúde”. (Lei 6.173)

§ 1º.  O destaque informativo  da data  de fabricação e do prazo de validade fixar-se-á em 

sentido  horizontal,  em  linhas  expostas  na  embalagem,  relevando-se  obrigatoriamente  o 

destaque para fins de atenção do consumidor (Lei 1.754).

§  2º.  As  bebidas  alcoólicas  industrializadas  fora  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  deverão 

ingressar no Estado com a impressão da advertência contida no inciso III, observando que: 

(Lei 2.723)

I - A informação sobre a nocividade das bebidas alcoólicas, a que alude será visível e de 

tamanho compatível com o nome do produto vendido; (Lei 2.723)

II  -  Os importadores  de bebidas  alcoólicas  serão responsáveis  pela  feitura e  colagem nas 

embalagens da informação insculpida no inciso III em língua portuguesa, observando-se o 

disposto no inciso anterior. (Lei 2.723)
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§ 3º. O cumprimento do disposto no inciso IV independe da proporção de álcool utilizada na 

fabricação do alimento e observará as seguintes regras: (Lei 4.521)

I  - No caso de produtos vendidos a granel, o aviso a que se refere o artigo anterior deverá 

estar exposto no local da venda. (Lei 4.521)

II -  No caso de descumprimento do disposto deste parágrafo serão aplicadas as seguintes 

penalidades ao fabricante ou seu representante: (Lei 4.521)

a) inabilitação para acesso a créditos estaduais. (Lei 4.521)

b) multa. (Lei 4.521)

§ 4º. No cumprimento do inciso V, observar-se-á as seguintes regras: (Lei 4.947)

I  -  Os  produtos  em  desacordo  com  o  disposto  no  artigo  anterior  não  poderão  ser 

comercializados; na hipótese de serem encontrados no mercado, deverão ser apreendidos e 

destruídos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, destinadas a reprimir o comércio de 

produtos impróprios ao consumo, por falta de informação sobre o seu conteúdo e sobre seus 

riscos; (Lei 4.947)

II  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  parágrafo  correrão  à  conta  de  dotações 

orçamentárias próprias. (Lei 4.947)

§ 5º.  O estabelecimento que comercializar  ou expor a venda o isqueiro descartável  a gás 

deverá,  obrigatoriamente,  manter  em local  de  fácil  acesso  visual  cartaz  com os  mesmos 

dizeres do aviso contido no inciso VI. (Lei 5.306)

§  6º.  O fabricante,  o  importador,  o  atacadista  e  o  grande  varejista,  que  comercializarem 

produtos  sem a  observância  ao  que  prescreve  o  inciso  VII  estarão  sujeitos,  após  regular 

procedimento administrativo no qual se observará ampla oportunidade de defesa, a multa, 

suspensão ou cancelamento da inscrição estadual, sem prejuízo da apreensão da mercadoria. 

(Lei 5.968)

§ 7º. A suspensão da inscrição estadual de que trata o parágrafo anterior ocorrerá em caso de 

mais  de uma reincidência e  permanecerá  até que o inscrito  demonstre  possuir  estoque de 

embalagens que atenda ao disposto no artigo primeiro. O cancelamento da inscrição estadual 

no caso do § 8º se dará em caso de ocorrência de nova reincidência após levantamento da 

suspensão. (Lei 5.968)

§ 8º. A advertência a que se refere o inciso VIII deverá ser grafada na cor vermelha, sobre 

fundo prata  ou  branco,  em destaque  no  próprio  rótulo  e  a  não  observância  desta  norma 

implicará ao infrator as sanções da legislação em vigor. (Lei 6.173)
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Art. 25 - É obrigatória a informação sobre a composição de qualquer produto alimentício, 

comercializado no Estado do Rio de Janeiro, a qual deve figurar na face principal do rótulo ou 

embalagem, de maneira simples, clara e visível ao consumidor. (lei 1.939)

Parágrafo único - Para os fins desta lei considera-se produto alimentício qualquer substância 

ou mistura de substância produzida, industrializada ou comercializada para fins de ingestão 

pelo ser humano. (lei 1.939)

Art. 26 - Do rótulo ou embalagem dos produtos, a que se refere o artigo anterior, devem 

constar todas as informações sobre a composição do produto e, dentre elas, obrigatoriamente 

as seguintes: (lei 1.939)

I - indicação em local visível e com clareza, de todos os ingredientes e tipos de substâncias 

que o produto contenha, inclusive os conservantes e aromatizantes;

II - informações sobre os aditivos e a quantidade de calorias, de proteínas, açúcar e gordura, 

inclusive os conservantes, corantes e aromatizantes;

III - indicação da ausência de conservantes, corantes e aromatizantes do uso de produtos para 

evitar ressecamento;

IV - Indicação da forma de esterilização utilizada no acondicionamento ou embalagem.

Art. 27 - A partir da data da publicação desta lei, os produtos que não contiverem em seus 

rótulos ou embalagens o exigido no artigo acima, serão retirados de circulação, sob pena de 

apreensão pelo órgão competente da Secretaria de Estado de Saúde. (lei 1.939)

Art.  28 -  As disposições destes artigos  não eximem os que as inobservarem das sanções 

previstas no capítulo VII do Título I e no Título II da Lei Federal nº 8078, de 11 de setembro 

de 1990, ou de quaisquer outros efeitos ou penalidades de natureza administrativa, civil ou 

penal incidentes nessas infrações. (lei 1.939)

Art.  29 -  Fica estabelecido  que  caberá  à  Secretaria  de  Estado de  Saúde em conjunto ou 

isoladamente com outras Secretarias de Estado, a aplicação de todas as medidas legais para 

consecução dos objetivos desta Lei. (lei 1.939)

Parágrafo único - Dentre as medidas legais a que se refere este artigo está a realização de 

testes frequentes para verificar a quantidade e a pureza das substâncias utilizadas nos produtos 

alimentícios comercializados no Estado.
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Art.  30 -  É  obrigatório  em  todo  o  território  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  que  os 

estabelecimentos que industrializam e comercializam e/ou utilizam em suas atividades afins 

insumos agrícolas geneticamente modificados,  classificados como produtos transgênicos,  a 

informarem ao consumidor essa condição. (Lei 5.033)

§ 1º. Em se tratando de comercialização direta ao consumidor de produtos transgênicos na 

forma in natura o estabelecimento deverá colocar ao lado do produto, em local, visível o 

seguinte  aviso:  "ATENÇÃO  -  PRODUTOGENETICAMENTE  MODIFICADO  - 

TRANSGÊNICO". (Lei 5.033)

§ 2º. Em se tratando de estabelecimentos comerciais, tais como bares, restaurante e similares, 

que utilizam produtos transgênicos na elaboração de itens destinados ao consumo humano, 

deverá  colocar  em  local  visível  o  seguinte  aviso:  "ATENÇÃO  -  ESTE 

ESTABELECIMENTO  UTILIZA  INSUMOS  AGRÍCOLAS  GENETICAMENTE 

MODIFICADOS  -  TRANSGÊNICOS  -  NA  ELABORAÇÃO  DE  ITENS  QUE 

FORNECE OU COMERCIALIZA". (Lei 5.033)

§ 3º. Em se tratando de estabelecimentos que industrializam e/ou comercializam no atacado 

ou no varejo, produtos que contenham transgênicos, em sua linha de produção destinados a 

qualquer faixa etária, deverá colocar nos seus rótulos o seguinte aviso:" ATENÇÃO - ESTE 

PRODUTO  CONTÉM  COMPONENTES  GENETICAMENTE  MODIFICADOS, 

CLASSIFICADOS COMO TRANGÊNICOS". (Lei 5.033)

§ 4º. A determinação previstas no parágrafo 2º deste artigo deverá constar nos cardápios, ou 

similares dos estabelecimentos, quando existirem. (Lei 5.033)

Art. 31 - As empresas fabricantes de alimentos produzidos e embalados no Estado do Rio de 

Janeiro ficam obrigadas a inserir, na rotulagem nutricional, a identificação e quantificação das 

gorduras trans contidas em seus produtos, em atendimento às normas da Resolução-RDC nº 

360, de 23 de dezembro de 2003, expedida pela ANVISA, e de seu anexo (Regulamento 

Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados). (Lei 5.095)

§ 1º. Entende-se por gorduras trans os triglicerídeos que contêm ácidos graxos insaturados 

com uma ou mais dupla ligação trans, expressos como ácidos graxos livres. (Lei 5.095)

§ 2º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator às penalidades previstas 

na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, com suas alterações posteriores. (Lei 5.095)
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Art.  32  - Todos  os  veículos  de  propaganda  de  bebidas  alcoólicas,  bem  como  os 

estabelecimentos  comerciais  que  vendem o produto,  no  Estado  do Rio  de  Janeiro,  ficam 

obrigados a colocar em suas mensagens, de forma destacada, a expressão “O ÁLCOOL É 

PREJUDICIAL  À  SAÚDE,  PODENDO  CAUSAR  DEPENDÊNCIA  FÍSICA  E 

PSICOLÓGICA”. (lei 2087)

Parágrafo  único  -  Entende-se  como  veículo  de  propaganda  todo  aquele  que  contiver 

mensagem promocional,  notadamente  “outdoor”,  “mobyle”,  cartaz,  cartazete,  prospectos  e 

mensagens  nos  jornais  e  televisão,  sendo que  os  comerciantes,  que  trata  o  “caput”  deste 

artigo, usarão placa de alerta, em local visível, com a dimensão mínima, de 50 x 50 cm.

Art. 33 - O mesmo tempo usado na veiculação da propaganda e cinema, será destinado à 

inserção do aviso de alerta, em seguida à divulgação. (lei 2087)

Título IV

Das diferentes obrigações em razão das atividades de indústria e comércio.

Capítulo I

Das Obrigações das Farmácias, drogarias e afins.

Art. 34 - Ficam obrigadas as farmácias localizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a 

manterem  à  disposição  do  público,  para  consulta,  lista  de  medicamentos  genéricos  em 

caracteres braile. (Lei 6.121)

Parágrafo único. É obrigatória a impressão, em alfabeto Braille, do nome, composição, preço 

e tempo de validade de medicamentos, em suas respectivas embalagens. (lei 1.673)

Art. 35 -  As farmácias e drogarias, que fazem parte do Programa Farmácia Popular, ficam 

obrigadas a disponibilizarem, gratuitamente, balanças para peso corporal, em locais visíveis e 

de fácil acesso ao cidadão. (Lei 6.303)

Art.  36  -Ficam as  farmácias  do  Estado  do Rio  de  Janeiro,  que  participam do Programa 

“Farmácia Popular do Brasil” do Governo Federal, obrigadas a afixarem, em lugar de boa 
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visibilidade, nas suas dependências, a relação dos remédios contemplados por esse programa. 

(Lei 6336)

Art. 37 - Fica obrigada a colocação de aviso luminoso, de modelo uniforme, com símbolo 

específico da farmácia ou da medicina, na fachada das farmácias e drogarias. (lei 1.562)

§ 1º. Esse luminoso ficará isento de licença e permanecerá aceso, obrigatoriamente, durante 

todo o período de plantão da farmácia ou drogaria, em sistema de rodízio, determinado pelo 

artigo 180 do Decreto nº 1754, de 14 de março de 1978.

§ 2º. No horário do plantão, a farmácia ou drogaria poderá atender através de chamada, sob a 

forma de guichê.

§ 3º. Os demais estabelecimentos manterão afixados à porta o endereço do plantonista.

Art.  38 -  O  Estado  ficará  responsável  pela  segurança  do  estabelecimento,  através  de 

policiamento ostensivo e permanente. (lei 1.562)

Art.  39 -  Caberá ao Departamento  Geral  de Higiene e Vigilância  Sanitária  (DGHVS) da 

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  a  responsabilidade  pela  coordenação  do  sistema,  com  a 

anuência dos proprietários de farmácias e drogarias e pela comunicação das escalas de plantão 

à Secretaria de Estado da Polícia Militar. (lei 1.562)

Art. 40 - Para os que forem adquirir medicamentos, será permitido o estacionamento à porta 

das farmácias e drogarias. (lei 1.562)

Art.  41 -  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  com  medicamentos  em  geral 

obrigados a afixarem, em locais visíveis ao público, avisos sobre os remédios proibidos pelas 

autoridades do Sistema Único de Saúde, em cada região específica. (lei 2478)

Art. 42 - Os avisos devem ser afixados em cartazes ou similares com dimensões mínimas de 

1.60m x 0,80m, e com os textos impressos com letras proporcionais às dimensões da área do 

local e do cartaz ou da peça similar, para que possam ser bem visíveis. (lei 2478)

Art. 43 - Os remédios proibidos, para efeito deste artigo, são os considerados impróprios para 

uso pelo Ministério da Saúde e Órgãos técnicos a eles subordinados ou vinculados. (lei 2478)
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Art. 44 - Ficam as drogarias e farmácias localizadas em território fluminense obrigadas a 

afixar os preços dos remédios e demais produtos à venda nas respectivas embalagens. (lei 

2941)

Art. 45 - O uso da cor branca, em uniformes, por funcionários, nas farmácias e drogarias é 

privativo dos farmacêuticos. (lei 3049)

Art. 46 - É permitido, nas Farmácias e Drogarias, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a 

prestação de serviços de medição de pressão arterial,  dosagem de glicose no sangue e de 

colesterol,  desde  que  prestado  por  profissionais  qualificados,  portadores  de  certificados 

comprovando tal capacitação. (lei 3081 alterado pela lei 3798)

§ 1º. Os cursos para habilitação profissional necessários à prestação dos serviços previstos no 

caput deverão ser ministrados por entidades ou estabelecimentos de ensino profissionalizante, 

registrados na Secretaria  de Estado de Educação,  e aprovados pelo Conselho Estadual  de 

Educação.

§  2º.  Os  cursos  deverão  ter  entre  seus  expositores  médicos,  farmacêuticos  e  enfermeiros 

devidamente credenciados pelos respectivos Conselhos Profissionais Regionais”.

Art. 47- Ficam as farmácias e drogarias localizadas no Estado do Rio de Janeiro obrigadas a 

conceder  desconto  na  aquisição  de  medicamentos  para  consumidores  com  mais  de  60 

(sessenta) anos, na seguinte proporção: (lei 3542)

a) Consumidores de 60 a 65 anos – 15% de desconto;

b) Consumidores de 65 a 70 anos – 20% de desconto;

c) Consumidores maiores de 70 anos – 30% de desconto.

Parágrafo  Único.  O  desconto  será  concedido  mediante  a  apresentação  da  Carteira  de 

Identidade e da receita médica por parte do consumidor. (lei 3542)

Art.  48 -  Ficam  as  farmácias,  drogarias  e/ou  empresas  similares  obrigadas  a  manterem 

estoque  suficiente,  em  lugar  visível,  de  medicamentos  genéricos,  para  o  atendimento  à 

população do Estado do Rio de Janeiro. (lei 3632)
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§ 1º. A obrigatoriedade contida no  caput deste artigo, somente se aplica aos medicamentos 

genéricos que estejam efetivamente sendo produzidos e/ou distribuídos pelos laboratórios do 

Estado do Rio de Janeiro.

§ 2º. Comprovado que a falta de medicamentos genéricos em estoque é culpa dos laboratórios 

produtores  e/ou  distribuidores,  a  farmácia,  drogaria  e/ou  empresa  similar  estará  isenta  de 

qualquer responsabilidade.

Art. 49 - As farmácias e drogarias localizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro ficam 

proibidas  de  comercializar  quaisquer  tipos  de  medicamentos  que  contenham,  em  suas 

embalagens, tarjas vermelhas ou pretas, através de comércio eletrônico – Internet. (lei 3861)

Art.  50 -  As  farmácias  e  drogarias  deverão  informar  aos  usuários  de  seus  sites  que  os 

medicamentos possuidores de tarjas vermelhas ou pretas só poderão ser adquiridos, através de 

suas lojas, contra a apresentação do respectivo receituário médico. (lei 3861)

§ 1º. Caberá ao Poder Executivo a indicação dos órgãos competentes para o cumprimento do 

presente artigo .

§ 2º. A inobservância ao cumprimento do artigo anterior importará nas seguintes sanções : (lei 

3861)

I  – Advertência escrita ao estabelecimento;

II  – Cassação da Inscrição Estadual.

Art. 51 - Ficam as farmácias e drogarias, sediadas no Estado do Rio de Janeiro, obrigadas a 

afixar em local visível,  com utilização de letra legível,  a lista de todos os genéricos, seus 

equivalentes, e as substâncias ativas. (lei 4125)

Art.  52  -  Terão  prioridade  de  atendimento  em todas  as  farmácias,  instaladas  nos  limites 

territoriais do Estado do Rio de Janeiro, os maiores de 60 (sessenta anos), as grávidas, pessoas 

com crianças de colo (até 02 anos) e os portadores de deficiência. (Lei 4395)

Parágrafo único. Deverá ser afixado, em local bem visível, no interior dos estabelecimentos, 

cartaz informativo do teor do caput. (lei 4395)
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Art. 53 - Fica permitida em estabelecimentos licenciados para exercício das atividades da 

farmácia, drogaria e congêneres a prática suplementar de comércio dos seguintes produtos: 

(lei 4663)

I – produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos, além do álcool;

II – produtos dietéticos;

III – líquidos e comestíveis de fácil manipulação e armazenagem, tais como biscoitos, doces, 

chocolates,  confeitos,  temperos,  farinhas,  cereais,  massas,  açúcar  mascavo,  arroz  integral, 

café, chá, leite em pó, laticínios, sopas, água mineral, refrigerantes, vedada a venda de bebidas 

alcoólicas;

IV – produtos,  aparelhos  e acessórios para bebês,  tais  como fraldas,  chupetas,  alfinetes  e 

urinol;

V – produtos e acessórios para testes físicos e exames patológicos;

VI – produtos alimentícios para desportistas e atletas

VII – produtos diversos de pequenas dimensões, tais como aparelhos de barbear, caixas de 

fósforos,  isqueiros,  canetas,  lápis,  pilhas,  cartões  telefônicos,  velas  e  filmes  fotográficos, 

vedada a venda de cigarros;

Art. 54 - Os produtos relacionados no artigo anterior só poderão ser expostos em prateleiras, 

estandes ou balcões inequivocamente separados das instalações utilizadas para o comércio e a 

armazenagem de medicamentos, de modo que não se confundam os dois gêneros de atividade 

e que se atendam às normas do controle sanitário. (lei 4663)

Parágrafo Único.   Os estabelecimentos  que usufruam os  benefícios  do  caput  poderão ser 

fiscalizados  a  qualquer  tempo para  fins  de verificação  do cumprimento  das  condições  de 

exercício das atividades suplementares. (lei 4663)

Art. 55 - As farmácias existentes no Estado do Rio de Janeiro deverão afixar junto às caixas 

registradoras ou, na falta destas, em local visível e de fácil acesso e leitura, placa ou cartaz, 

com o  número  do  telefone  do  disque  medicamentos  da  Agência  Nacional  de  Vigilância 

Sanitária – ANVISA. (lei 4685)

§ 1º. As placas deverão ter a medida mínima de 80 (oitenta) centímetros na horizontal e 80 

(oitenta) centímetros na vertical, contendo a seguinte expressão: “EM CASO DE DÚVIDAS 

CONSULTE O DISQUE MEDICAMENTOS - ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária”. (lei 4685)
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§ 2º.  Toda  vez  que  houver  alteração  das  informações  contidas  nas  placas  e  cartazes,  os 

estabelecimentos descritos no caput deste artigo atualizarão as informações em até 30 (trinta) 

dias a contar da data da mudança.

Art.  56 –  A desobediência  ou a  inobservância  de qualquer  dispositivo  do artigo  anterior 

sujeitará o infrator às seguintes penalidades: (lei 4685)

I - advertência por escrito, notificando-se o infrator para sanar a irregularidade, no prazo de 30 

(trinta) dias, contado da notificação;

II - em caso de reincidência, a multa prevista no inciso anterior será aplicada em dobro.

Art. 57 - As farmácias de manipulação e/ou homeopáticas instaladas no Estado do Rio de 

Janeiro  ficam  obrigadas  a  incluírem,  nos  rótulos  dos  medicamentos  comercializados,  as 

seguintes informações: (lei 5205)

a - nome do estabelecimento comercial com seu endereço;

b - número da licença sanitária;

c - nome do profissional que manipulou a fórmula e o número do seu registro no Conselho 

Regional de Farmácia;

d - nome do profissional médico que prescreveu;

e - posologia;

f - nome das substâncias que contém, com suas respectivas dosagens;

g - prazo de validade do produto;

h - nome do paciente.

Parágrafo único Além dos rótulos a que se refere o presente artigo, a farmácia terá impressos 

com os dizeres:  “Uso Externo”,  “Uso Interno”,  “Agite quando usar”, “Uso Veterinário” e 

“Veneno”.

Parágrafo  Único.  O Poder  Executivo  baixará  os  Atos  que  se  fizerem necessários  para  a 

regulamentação do presente artigo, especificando o valor da multa por seu descumprimento. 

(lei 5205)

Art. 58 - A comercialização de medicamentos e remédios falsificados e pirateados no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro fica sujeita às penalidades. (lei 5242)

§  1º.  Para  efeitos  do  caput,  compreende-se  por  pirateados  produtos  falsificados  ou 

adulterados: remédios e medicamentos os quais suas composições originais não atendam a 
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prescrição  determinada  e  ainda,  que  burlem as  normas  relativas  aos  direitos  autorais  ou 

industriais pertencentes aos fabricantes com adulteração de fórmulas, rótulos e embalagens. 

§ 2º. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior e no caput implicará ao infrator, 

em se tratando de pessoa jurídica, a aplicação das seguintes penalidades: (lei 5242)

I  -  Constatada  a  infração,  poderá  o  Poder  Público  notificar  os  órgãos  competentes  para 

providenciarem o fechamento do estabelecimento,  procedendo a suspensão do seu registro 

bem como a aplicação da Lei n º 8.072/90 e demais legislações pertinentes,  bem como o 

Código de Defesa do Consumidor.

II- Multa.

§ 3º.  Em se tratando do estabelecimento ser detentor de contrato de concessão ou permissão 

de uso com o Estado, o Poder Público poderá realizar o distrato unilateralmente, sem prejuízo 

das penalidades previstas neste artigo e em outras normas vigentes, assim como sua inscrição 

em cadastro de estabelecimentos não-autorizados a celebrar contrato com a Administração 

Pública. (lei 5242)

§  4º.  No  caso  da  comercialização  de  medicamentos  e  remédios  em  feiras  livres  ou 

camelódromos, fica o Poder Público autorizado a informar aos órgãos competentes o registro 

do infrator para que o mesmo não obtenha mais permissão de instalação de suas mercadorias 

em áreas públicas. (lei 5242)

Art. 59 - Todos os estabelecimentos de farmácias e drogarias, do Estado do Rio de Janeiro, 

deverão afixar, de forma destacada, cartaz medindo 297 X 420 mm (folha A3) e caracteres em 

negrito com no mínimo 2 cm (tamanho fonte 72), com os seguintes dizeres:

“O  medicamento  prescrito  por  seu  médico  só  poderá  ser  substituído  por  medicamento 

genérico, sendo a substituição executada pelo farmacêutico, ressalvando-se a ocorrência de 

restrições expressas do prescritor”. (LEI 5318)

Art. 60 -  A fiscalização do cumprimento do artigo anterior e a aplicação das penalidades 

serão exercidas  pelas  autoridades  estaduais  sanitárias,  de saúde e  de órgãos  de defesa do 

consumidor. (lei 5318)

Capítulo II

Das Obrigações dos Shoppings Centers
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Art. 61 - Fica proibida a cobrança pelo uso de banheiro instalado nos shopping centers no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro. (Lei 6.130)

Art.  62 -  Fica vedada qualquer  forma de discriminação em virtude de raça,  cor,  origem, 

condição social ou presença de deficiência ou doença não contagiosa por contato social na 

utilização dos banheiros de uso público instalados nos shopping centers localizados no Estado 

do Rio de Janeiro. (Lei 6.130)

Parágrafo único.  Os banheiros  de uso público de que trata  o  caput  deverão ser  mantidos 

limpos e seguros para utilização dos consumidores. (Lei 6.130)

Art. 63 - Ficam os shoppings centers, localizados no Estado do Rio de Janeiro, obrigados a 

disponibilizar, gratuitamente, espaço para a implantação de um posto do Programa Estadual 

de Orientação e Proteção ao Consumidor - PROCON. (lei 5151)

Parágrafo único. O PROCON, através de convênio, poderá delegar o atendimento nos espaços 

de que trata o caput à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro. (lei 5151)

Art. 64 - Ficam os Shoppings Centers que possuam mais de 50 (cinquenta) lojas, localizados 

no Estado do Rio de Janeiro, obrigados a colocar a disposição de seus clientes um posto de 

pronto-socorro médico no interior do Shopping. (lei 2830)

§ 1º.  O horário  de  funcionamento  do  posto  médico  será  de acordo com o de  abertura  e 

fechamento  dos  shopping  centers.

§ 2º. O Posto Médico deverá funcionar com 02 (dois) médicos e 02 (duas) enfermeiras e ter 

estrutura  material  para  atender  os  casos  que  exigem  pronto  atendimento,  para  posterior 

encaminhamento, caso haja necessidade, à unidade hospitalar externa.

§ 3º.  O horário  de  funcionamento  do  posto  médico  será  de acordo com o de  abertura  e 

fechamento dos shopping centers. (lei 2830)

§ 4º. O Posto Médico deverá funcionar com 02 (dois) médicos e 02 (duas) enfermeiras e ter  

estrutura  material  para  atender  os  casos  que  exigem  pronto  atendimento,  para  posterior 

encaminhamento, caso haja necessidade, à unidade hospitalar externa. (lei 2830)
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Art. 65 - Ficam os Shoppings Centers, localizados no Estado do Rio de Janeiro, obrigados a 

disponibilizar,  gratuitamente,  espaço para a implantação de um Juizado Especial  em cada 

Shopping, com ênfase especial nos processos relativos a direito do Consumidor. (lei 4278)

Parágrafo único -  O Tribunal  de Justiça  do Estado do Rio de Janeiro regulamentará  este 

artigo, no prazo de 30 (trinta) dias da sua publicação, disciplinando o tamanho do espaço 

destinado aos Juizados Especiais, de acordo com o tamanho do Shopping Center.

Capítulo III

Dos estacionamentos

Art. 66 - Ficam dispensados de pagamento das taxas referentes ao uso de estacionamento 

cobradas por Shoppings Centers e Hiper Mercados instalados no Estado do Rio de Janeiro, os 

clientes que comprovarem despesa correspondente a pelo menos 10 (dez) vezes o valor da 

referida taxa. (lei 4541)

§ 1º. A gratuidade a que se refere o “caput” só será efetivada mediante a apresentação de 

notas fiscais que comprovem a despesa efetuada no estabelecimento.

§ 2º. As notas fiscais deverão necessariamente datar do dia no qual o cliente faz o pleito à 

gratuidade.

§ 3º. O período de permanência do veículo no estacionamento, por até 30 (trinta) minutos, 

deve ser gratuito. (Lei 4541) (Abrir título específico para estacionamento e adicionar as Leis 

5862/2011 e 1748/1990).

Art. 67 - O benefício da dispensa de taxas referentes ao uso de estacionamento cobradas por 

Shopping Centers e Hiper Mercados só poderá ser percebido pelo cliente que permanecer por, 

no máximo, 6 (seis) horas no interior do Shopping Center ou Hiper Mercado. (lei 4541)

§  1º.  O  tempo  de  permanência  do  cliente  no  interior  do  estabelecimento  deverá  ser 

comprovado através da emissão de um documento quando de sua entrada no estacionamento 

daquele estabelecimento.

§ 2º.  Caso o cliente  ultrapasse o tempo previsto para a  concessão da gratuidade,  passa a 

vigorar a tabela de preços para o estacionamento utilizada normalmente pelo estabelecimento. 
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§ 3º. Ficam os Shopping Centers e Hiper Mercados obrigados a divulgar o conteúdo deste 

artigo e do anterior através da colocação de cartazes em suas dependências. (lei 4541)

Art. 68 - Fica o fornecedor de serviços, independente do ramo de sua atividade, que ofereça 

ao  público  consumidor  área  própria  ou  de  terceiros,  para  estacionamento  de  veículos 

automotores obrigados a observar as disposições aqui estabelecidas. (Leis 5862/2011)

§ 1º. É vedada a cobrança mínima de horas não utilizadas, como condição de entrada nos 

estacionamentos.

§ 2º.  O disposto  neste  artigo  não se aplica  aos  consumidores  que optem por  serviços  de 

pernoite, diária ou mensalista.

§ 3º. Para a cobrança de fração de hora será admitido um arredondamento de até a metade de 

cada hora para facilitação da cobrança do estacionamento, ou seja, caso seja 12h15min pode-

se arredondar para 12h30min.

§ 4º. Os estabelecimentos de que tratam a presente lei são obrigados a manter registros de 

entradas  de  veículos  e  em caso  de  extravio  do  ticket  de  estacionamento,  será  o  mesmo 

consultado para que o consumidor seja cobrado apenas o tempo de utilização do serviço.

§ 5º. Fica proibida multa por extravio do cartão de estacionamento.

Art.  69 -  A pessoa física  ou jurídica,  independentemente  do ramo de sua atividade,  que 

ofereça ao público área própria ou de terceiros, para estacionamento de veículos automotores 

no Estado do Rio de Janeiro,  fica obrigada a manter  empregados próprios nas entradas e 

saídas das dependências destinadas a tal fim e a cercar o parqueamento ao ar livre. (Lei 1.748)

§ 1º.  Fica vedada a  cobrança  ao usuário do estabelecimento  a  que se refere esta  Lei,  de 

qualquer quantia pela sua utilização.

§ 2º. O usuário receberá o tíquete de estacionamento com data e hora de sua entrada com a 

individualização do veículo, sendo registrada, igualmente, a hora de sua saída.

§ 3º. No verso do tíquete constarão as condições do uso do estacionamento.

§  4º.  O  detentor  do  estacionamento  é  o  responsável  pela  guarda  e  vigilância  dos  bens, 

respondendo pelos prejuízos decorrentes da falta desse dever em caso de roubo ou furto.

§ 5º. A indenização decorrente de roubo ou furto do veículo estacionado é de responsabilidade 

do detentor do parqueamento e deverá ser paga ao proprietário do bem, pelo valor de mercado 

na data do pagamento.
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§ 6º. Os Municípios estabelecerão as normas próprias para estabelecimento de veículos em 

logradouros públicos visando a segurança dos bens e da população

Capítulo IV

Das Obrigações dos Supermercados, Estabelecimentos Comerciais e Congêneres

Art. 70 – Nos cartazes de preços de produtos expostos à venda em lojas, ou em qualquer tipo 

de mídia veiculada no Estado do Rio de Janeiro, o tamanho destacado para a divulgação do 

valor da parcela deverá ser sempre inferior ao tamanho destacado para a divulgação do seu 

preço de venda à vista. (Lei 6419)

Parágrafo único. O valor total da venda a prazo deverá sempre estar presente, bem como o 

número de parcelas,  e em tamanho destacado igual  ou superior  ao tamanho destacado da 

parcela, nos cartazes de preço ou em qualquer tipo de mídia veiculada no Estado do Rio de 

Janeiro.

Art.  71  - As  empresas  interessadas  em participar  de  processos  de  aquisição  de  gêneros 

alimentícios, promovidos pela administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, 

deverão apresentar  atestado fornecido pelo órgão responsável pela  Vigilância  Sanitária  no 

Estado,  demonstrando  que  se  encontram  aptas  ao  fornecimento,  à  vista  das  condições 

apuradas  em  inspeção  no  local,  acerca  das  condições  técnicas  de  higiene,  instalações, 

acondicionamento, manipulação e distribuição dos gêneros alimentícios.

§ 1º. Para as empresas localizadas fora dos limites do Estado do Rio de Janeiro, assegura-se a 

possibilidade de apresentação do laudo técnico emitido,  até noventa dias antes da data do 

certame, pela Secretaria Estadual ou pelo Ministério da Agricultura no Estado de origem da 

empresa,  nos  termos  do  caput  deste  Artigo,  contendo,  inequivocamente,  apreciação 

relacionada às condições técnicas de higiene, instalações, acondicionamento, manipulação e 

distribuição de gêneros.

§ 2º. O órgão responsável pela Vigilância Sanitária no Estado do Rio de Janeiro poderá, a 

qualquer  momento,  quando julgado necessário ou quando solicitado,  realizar  vistorias  nas 

empresas,  a  fim de  constatar  a  manutenção  das  condições  de  aptidão  e,  no  caso  de  ser 
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verificada a não-manutenção das condições técnicas exigidas, esta deverá ser comunicada, de 

imediato, aos órgãos requisitantes envolvidos, para a adoção de medidas cabíveis (correção ou 

rescisão do contrato de fornecimento). (lei 5559)

Art. 72 - Ficam obrigadas as organizações de supermercados e congêneres ao fornecimento 

gratuito de todo e qualquer material necessário para acondicionamento das compras efetuadas 

em suas lojas ou filiais. (lei 1.299).

Parágrafo  único  -  Sempre  que  o  volume  ou  peso  total  das  mercadorias  reunidas  forem 

superiores  à  capacidade  convencional  de  um  saco  de  3  (três)  quilogramas,  o  vendedor 

fornecerá, gratuitamente, bolsas ou sacolas de alça de papel ou plástico, ao comprador. (lei 

1.299)

Art.  73  - Os  vendedores  e  expositores  de  feiras  ou  eventos  realizados  em  praças  ou 

logradouros públicos e os ambulantes ficam obrigados a usar sacos plásticos ou recipientes 

coletores de lixo, facilmente removíveis ao lado de suas barracas, “estantes” ou carroças, para 

recolhimento do lixo ou de quaisquer materiais inservíveis provenientes da comercialização. 

(lei 1.561)

Art.  74 - O Poder Executivo  tornará obrigatória,  em todo o Estado do Rio de Janeiro,  a 

instalação balanças aferidas, em lugar acessível, a fim de que o consumidor possa conferir o 

peso das mercadorias, ali adquiridas. (lei 401)

Art. 75 -  Ficam obrigados todos os estabelecimentos  comerciais  sediados neste Estado,  a 

colocar nas etiquetas ou tabelas de preços das mercadorias expostas à venda, a data em que foi 

fixado o preço do produto. (lei 1.767-B)

§  1º.  Deverá  a  data  mencionada  neste  artigo,  ficar  ao  lado  do  preço,  estipulado  para  a 

mercadoria e, ser visível ao comprador.

§ 2º. Nas mercadorias perecíveis ou destinadas à alimentação, além da data de que trata este 

artigo, deverá constar o prazo de validade para consumo.

Art.  76 -  Ficam obrigadas  todas  as  empresas  sediadas  neste  Estado,  a  fixarem etiquetas 

indicando os produtos que ponham em risco a saúde nos locais de trabalho. (lei 1.767-B)
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Art. 77 - Os Estabelecimentos Comerciais, de qualquer natureza, sediados no Estado do Rio 

de janeiro inclusive filiais,  escritórios e/ou dependências  de empresas com matriz  fora do 

Estado, por seus titulares, ficam autorizados a fixarem seus dias e horários de funcionamento, 

desde  que:  não  impliquem em redução  da  carga  normal  mensal  de  operação,  de  comum 

acordo com seus empregados e obedecidas as prescrições trabalhistas vigentes. (lei 2150)

Parágrafo único -  As condições  pactuadas  e firmadas  em acordos específicos  deverão ser 

encaminhadas para arquivamento nos competentes Sindicatos de Classe.

Art. 78 - Os supermercados instalados no Estado deverão contar com 1(um) caixa especial 

para atendimento a deficientes físicos, de forma a facilitar os que usam cadeiras de roda. Este 

caixa deverá ser de uso exclusivo dos deficientes e terá 90 cm de largura. (Lei 2300)

Art.  79  - Terão  prioridade  de  atendimento  nas  caixas  registradoras  em  todos  os 

supermercados e auto-serviços do Estado do Rio de Janeiro os maiores  de 65 (sessenta e 

cinco) anos, as grávidas e os portadores de deficiência. (lei 2476)

Art.  80 -  Deverá  ser  afixado  em  local  visível  no  interior  dos  estabelecimentos  cartaz 

informativo de teor do presente artigo. (lei 2476)

Art. 81 -  Fica obrigatória  a instalação de pelo menos 02 (duas) balanças de precisão nos 

supermercados para uso do consumidor, com a finalidade de ser conferido, pelo próprio, o 

peso das mercadorias previamente embaladas ou enlatadas. (lei 2486)

Art. 82 - No caso de açougues, padarias, abatedouros, feiras livres e estabelecimentos afins, 

que  comercializem,  também,  mercadorias  previamente  embaladas,  será  obrigatória  a 

permissão para que o consumidor confira o peso constante na embalagem. (lei 2486)

Art. 83 - Ficam os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços obrigados a manter 

fixado, em local visível, o endereço e o telefone do PROCON - Programa de Orientação e 

Proteção ao Consumidor. (lei 2487)
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Art. 84 - O descumprimento do artigo anterior constitui infração administrativa, a ser apurada 

pelo  órgão  competente,  com  o  devido  procedimento  legal,  ampla  defesa  e  garantia  do 

contraditório. (lei 2487)

Parágrafo único - O infrator será responsabilizado com as seguintes sanções:

I - Advertência, por escrito, da autoridade competente, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) 

dias para o cumprimento do disposto na presente Lei sobe pena de incorrer nas penalidades 

previstas nos itens II e III deste parágrafo;

II- Multa;

III - Interdição do estabelecimento, em caso de reincidência.

Art. 85 - Obrigam-se todos os supermercados do Estado do Rio de Janeiro à dotação de um 

Centro  de  Atendimento  ao  Consumidor,  em  espaço  plausível,  com  estrutura  mínima 

necessária a eventuais consultas, conferências e outras práticas quaisquer de seus clientes, na 

defesa de seus legítimos interesses de consumo. (lei 2722)

§  1º.  Considere-se  como  estrutura  mínima  um  espaço  específico  para  a  disposição  das 

mercadorias, uma balança de absoluta precisão, uma máquina de calcular com registro em 

papel e um ou mais funcionários à disposição dos clientes nesses misteres.

§ 2º. Toda e qualquer lídima necessidade apresentada pelos clientes, nos procedimentos ora 

evidenciados,  será  imediata  e  competentemente  providenciada  pelo  ente  comercial  em 

questão.

Art. 86 - São admitidas as seguintes formas de afixação de preços: (lei 3511)

I – No comércio em geral, através de etiquetas ou similares afixados diretamente nos bens 

expostos à venda ou em vitrines, nas quais constem os seus preços à vista e em caracteres 

legíveis;

II  –  em auto-serviços,  supermercados,  mercearias  ou  estabelecimentos  comerciais  onde o 

consumidor tenha acesso direto ao produto sem intervenção do comerciante, com a impressão 

ou afixação de código de referencial, ou ainda com afixação de código de barras, desde que 

haja informação de forma clara e legível junto aos itens expostos, no que diz respeito ao preço 

à vista, o nome, a descrição do produto, peso, quantidade e o referido código, ficando no 

entanto  dispensado este  quando se trata  de produto cujo código varia  em função de cor, 

fragrância ou sabor e não houver alteração de preço;
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III – na impossibilidade de afixação dos preços conforme estabelecido nos incisos I e II deste 

artigo, será permitido o uso de relação de preços dos produtos expostos, assim como os dos 

serviços oferecidos o que deverá ocorrer de forma escrita, clara e em caracteres legíveis, de 

forma que demonstre inequivocamente tratar-se de seu preço, e também deverá ser colocada 

em local e quantidade que o consumidor possa consultá-la independentemente de solicitação;

IV – estabelecimentos que operem com equipamento de leitura ótica, no caso de códigos de 

barras, o preço de venda poderá ser consultado pelos consumidores em leituras eletrônicas, 

localizadas dentro da área de venda dos estabelecimentos,  e em locais de fácil  acesso, na 

quantidade  e  distância  a  serem  regulamentadas  pelo  Poder  Executivo,  sem  prejuízo  do 

disposto nos incisos II e III acima.

Art. 87 - Todos os supermercados e estabelecimentos afins do Estado do Rio de Janeiro ficam 

obrigados a expor de forma destacada, através de cartaz afixado em local de destaque, a data 

de validade dos produtos que fizerem parte de promoções especiais e/ou relâmpagos feitas em 

suas dependências. (lei 4129)

§ 1º.  Quando os produtos anunciados apresentarem mais  de um prazo de validade,  todos 

deverão ser divulgados de igual maneira. 

§ 2º. Fica dispensada a exigência constante no caput deste artigo quando o prazo de validade 

do produto já constar em seu rótulo ou embalagem.

Art. 88 - O destaque dos cartazes com as datas de vencimento da validade deverão respeitar a 

mesma proporção daqueles que destacarem os preços promocionais. (lei 4129)

§1º. Caso a divulgação da promoção seja feita oralmente, através de etiquetas marcadas, ou 

por qualquer  outro meio,  o prazo de validade  deverá ser anunciado pelo mesmo método, 

simultaneamente.

§ 2º. O descumprimento deste Capítulo sujeitará o infrator às seguintes sanções: (lei 4129)

I – Advertência por escrito da autoridade competente; 

II - em caso de reincidência, estará sujeito à multa;

Art.  89 - Ficam os  estabelecimentos  comerciais  situados  no  Estado do Rio  de  Janeiro  a 

possuir em local acessível e visível aos consumidores, o Código de Defesa do Consumidor. 

(Lei 4311)
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§ 1º.  Para os  efeitos  deste  artigo,  o  consumidor  e  os  estabelecimentos  comerciais  são os 

descritos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

§ 2º. O descumprimento deste artigo sujeitará o infrator às multas previstas na Lei Federal nº 

8.078 de 11 de setembro de 1990 na forma disciplinada pela Lei Estadual nº 3.906, de 25 de 

junho de 2002 (lei 4822)

§ 3º. O descumprimento sujeitará o infrator às multas previstas na Lei Federal nº 8.078 de 11 

de setembro de 1990 na forma disciplinada pela Lei Estadual nº 3.906, de 25 de junho de 

2002. (Lei 4311)

Art. 90 - As sociedades comerciais e os empresários de que trata o artigo 966 do Código 

Civil,  titulares  de  estabelecimentos  comerciais  localizados  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro, 

promoverão a coleta e substituição das sacolas ou sacos plásticos, compostos por Polietilenos, 

Polipropilenos  e  ou  similares  utilizados  nos  referidos  estabelecimentos  para  o 

acondicionamento e entrega de produtos e mercadorias aos clientes, mediante compensação. 

(lei 5502)

§  1º.  Entende-se  por  sacolas  reutilizáveis  aquelas  que  sejam confeccionadas  em material 

resistente ao uso continuado, que suportem o acondicionamento e transporte de produtos e 

mercadorias em geral e que atendam à necessidade dos clientes.

§ 2º.  Este artigo não se aplica às embalagens originais das mercadorias,  aplicando-se aos 

sacos  e  sacolas  fornecidas  pelo  próprio  estabelecimento  para  pesagem  e  embalagem  de 

produtos perecíveis ou não.

§ 3º. A substituição prevista no caput deste artigo será efetuada nos seguintes prazos:

I  -  3  (três)  anos,  a  contar  da entrada  em vigor  da presente  Lei,  para  as  sociedades  e  os 

empresários  classificados  como  microempresas  nos  termos  do  Estatuto  Nacional  da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

II - 2 (dois) anos, a contar da entrada em vigor da presente Lei,  para as sociedades  e os 

empresários classificados como empresas de pequeno porte nos termos do Estatuto Nacional 

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

III - 1 (hum) ano, a contar da entrada em vigor da presente Lei, para as demais sociedades e 

empresários titulares de estabelecimentos sujeitos à presente Lei.

§ 4º. Transcorrido o prazo previsto no §3º, os estabelecimentos de que trata ainda não tiverem 

promovido a substituição de que trata ficam obrigados a receber sacolas e sacos plásticos a 
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serem  entregues  pelo  público  em  geral,  independentemente  do  estado  de  conservação  e 

origem destes, mediante uma das seguintes contraprestações: (lei 5502)

I – a cada 5 (cinco) itens comprados no estabelecimento, o cliente que não usar saco ou sacola 

plástica fará jus ao desconto de no mínimo R$ 0,03 (três centavos de real)  sobre as suas 

compras;

II - permuta de 1 Kg (um quilograma) de arroz ou feijão por cada 50 (cinquenta) sacolas ou 

sacos plásticos apresentados por qualquer pessoa.

§ 5º. O valor previsto no inciso I do parágrafo anterior será corrigido anualmente, no mês da 

promulgação da presente Lei, por índice que melhor reflita a inflação do período, conforme 

regulamento a ser editado por decreto.

§ 6º. Os estabelecimentos que não comercializem feijão ou arroz poderão efetuar a permuta de 

que trata o inciso II do§3º por um quilograma de outro produto que componha a cesta básica, 

conforme disposto no regulamento da presente Lei.

§ 7º. A recompra de que trata o presente artigo não se inclui dentre as hipóteses de incidência 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), tendo em vista a ausência de objetivo 

comercial.

§ 8º. As empresas deverão comprovar a destinação ecologicamente correta para os produtos 

acima recolhidos.

§ 9º.  Os estabelecimentos  que servirão  de postos  de  permuta  serão os  que possuam área 

construída superior a 200 m².

§  10.  Implementada  a  substituição  prevista,  cessarão,  para  cada  estabelecimento,  as 

obrigações previstas neste artigo. (lei 5502)

§ 11. Os estabelecimentos de que trata o caput ficam obrigados a fixarem placas informativas 

junto  aos  locais  de  embalagens  de  produtos  e  caixas  registradoras,  com  as  seguintes 

dimensões e dizeres: (lei 5502)

I - dimensões: 40 cm x 40 cm; 

II - dizeres:

“SACOLAS PLÁSTICAS CONVENCIONAIS DISPOSTAS INADEQUADAMENTE NO 

MEIO  AMBIENTE  LEVAM  MAIS  DE  100  ANOS  PARA  SE  DECOMPOR. 

COLABOREM,  DESCARTANDO-AS,  SEMPRE  QUE  NECESSÁRIO,  EM  LOCAIS 

APROPRIADOS À COLETA SELETIVA. TRAGA DE CASA A SUA PRÓPRIA SACOLA 

OU USE SACOLAS REUTILIZÁVEIS.”
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Art. 91 - A Política Estadual de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 3.325, de 17 de 

dezembro de 1999, passa a incluir o objetivo de conscientização da população acerca dos 

danos causados pelo material plástico não-biodegradável utilizado em larga escala quando não 

descartado  adequadamente  em  condições  de  reciclagem  e,  também,  acerca  dos  ganhos 

ambientais da utilização de material não- descartável e não-poluente. (lei 5502)

Art. 92 - O Poder Executivo incentivará a Petrobrás e outras indústrias instaladas ou que 

vierem  a  se  instalar,  nos  pólos  de  Gás  Químico,  em  Duque  de  Caxias  e  no  Complexo 

Petroquímico de Itaboraí – COMPERJ, ou em qualquer município do Estado, a buscar novas 

resinas derivadas da produção de petróleo ou composições químicas que levem a produção de 

novas sacolas não-poluentes (biodegradáveis). (lei 5502)

Art. 93 - As despesas decorrentes da execução de todo e qualquer estabelecimento de acesso 

ao público no Estado do Rio de Janeiro, que tenha portas com detector de metais, dispositivos 

antifurtos  e  quaisquer  outros  equipamentos  capazes  de  provocar  interferências  no 

funcionamento de aparelhos tipo marca-passo, fica obrigado a exibir em local visível para os 

que adentram o estabelecimento,  aviso  sobre os  riscos  de tais  equipamentos  à  saúde dos 

portadores de marca-passo, correrão por conta das instituições públicas ou privadas que se 

encontrarem na situação prevista no caput do art.1° desta Lei. (lei 5570)

Art. 94 - As informações deverão estar disponíveis de forma tal a facilitar o consumidor no 

momento da compra e escolha do produto, devendo ainda, constar em local de fácil leitura. 

(lei 5782)

Art. 95 - É obrigatória a inclusão de telefone e endereço do órgão de fiscalização do Estado 

do  Rio  de  Janeiro  em Defesa  do  Consumidor  –  Programa  de  Orientação  e  Proteção  ao 

Consumidor  -  PROCON–RJ  e  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  da  Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ nos documentos  fiscais  emitidos pelos 

estabelecimentos comerciais do Estado do Rio de Janeiro. (lei 5817)

§  1°.  Para  a  informação  citada  neste  artigo  deverá  ser  utilizada  a  mesma  fonte  de  letra 

utilizada na impressão do número de identificação do documento e seu tamanho deverá ser, 

no mínimo, igual ao do número de identificação do documento.
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§ 2°. No caso de existirem fontes de letra de tamanhos diferentes, deverá ser considerado 

como mínimo, no parágrafo anterior, o maior tamanho de fonte de letra.

§ 3°. Fica o cumprimento deste artigo estendido aos estabelecimentos industriais e de serviços 

atuantes no território do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 96 - Os estabelecimentos que emitem documentos fiscais por meio de impressão através 

de  sistema(s)  informatizados(s),terão  os  seguintes  prazos,  a  seguir,  para  adaptarem seu(s) 

sistema(s) informatizado(s) à inclusão da informação atualizada do artigo anterior: (lei 5817)

§ 1º. 90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei;

§ 2º. 30 (trinta) dias após a publicação das alterações nos telefones ou na nomenclatura dos 

organismos, em Diário Oficial ou jornais de grande circulação.

Art.  97  -  Os estabelecimentos  que  tenham  necessidade  de  produzir  novos  impressos  de 

documentos fiscais, após a publicação desta Lei: (lei 5817)

§ 1º. poderão produzir novos documentos fiscais sem conter a informação do Artigo 134, 

desde que ocorra no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei; mas 

ficam obrigados a carimbar, nos mesmos, a informação do Artigo 134, ainda que no verso do 

documento fiscal;

§ 2º. deverão produzir novos impressos de documentos fiscais com a informação do Artigo 

134, após o prazo do parágrafo anterior.

Art.  98  -  Sempre  que  ocorrer  alteração  dos  telefones,  endereços  ou  nomenclatura  do(s) 

organismo(s) de que trata o Artigo 134, publicada em Diário Oficial  ou jornais de grande 

circulação,  os estabelecimentos citados nesta Lei  ficam obrigados após 30 (trinta)  dias da 

publicação a: (lei 5817)

§ 1º. produzir novos documentos fiscais já com a informação atualizada;

§ 2º. carimbar os documentos fiscais, produzidos anteriormente à data obrigatória citada no 

caput, no momento da emissão dos mesmos, com a informação do Artigo 134, ainda que no 

verso do referido documento fiscal.

Art. 99 - Ficam os supermercados situados em municípios do Estado do Rio de Janeiro, com 

população igual ou superior  a cento e cinquenta mil  habitantes,  obrigados a destinar pelo 
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menos de 1 (uma) a 5 (cinco) caixas ativos para atendimento prioritário às pessoas com mais 

de 60 anos de idade e gestantes. (lei 3987)

Parágrafo único- São completamente responsáveis pela aplicação do caput, a Secretaria de 

Estado de Fazenda, a Secretaria de Estado de Indústria,  Comércio e Turismo e os órgãos 

municipais semelhantes, na ausência de órgão estadual local. (3987)

Art. 100 - Os estabelecimentos comerciais do Estado do Rio de Janeiro que se utilizam de 

cartões eletrônicos e/ou afins para computar o consumo de seus clientes ficam obrigados a 

disponibilizar um terminal eletrônico de auto-consulta em local visível e de fácil acesso, para 

que os seus clientes possam consultar seu consumo sempre que desejarem, objetivando assim 

assegurar maior transparência na relação de consumo. (lei 4665)

Parágrafo único - Por cartões eletrônicos e/ou afins,  entende-se todo aquele cartão que se 

utiliza  de  qualquer  meio  eletrônico,  magnético,  chip  e  ou  código  de  barras,  para 

armazenamento de dados em sua memória.

Capítulo V

Das Obrigações do Segurador em Planos de Saúde (Lei 4.084)

Art. 101 - Submetem-se às disposições deste Capítulo as pessoas jurídicas de direito privado 

que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento 

da legislação específica que rege a sua atividade. (Lei 4084)

§ 1º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se: 

I – operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa jurídica de 

direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que ofereça tais planos 

mediante  contraprestações  pecuniárias,  com  atendimento  em  serviços  próprios  ou  de 

terceiros; 

II – operadora de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas constituídas e 

reguladas em conformidade com a legislação específica para atividade de comercialização de 

seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde, mediante livre escolha 

pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de despesas, exclusivamente.

§ 2º.  Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm sistemas de 

assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
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§ 3º. A assistência a que alude o “caput” deste artigo compreende todas as ações necessárias à 

prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde, observados os 

termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

Art. 102 - As operadoras de que trata este Capítulo deverão ressarcir  o Estado do Rio de 

Janeiro das despesas relativas aos serviços eventualmente prestados pela rede pública estadual 

de saúde a seus consumidores. (Lei 4084)

Parágrafo único –  Será objeto de ressarcimento tão somente os serviços de atendimento à 

saúde previstos nos respectivos contratos.

Art. 103 - O ressarcimento de que trata a presente Capítulo será efetuado pelas operadoras 

diretamente  às  entidades  públicas  prestadoras  de  serviços,  quando  estas  possuírem 

personalidade  jurídica  própria,  ao  Fundo  Estadual  de  Saúde  ou  ao  IASERJ  conforme  o 

caso. (Lei 4084)

Parágrafo  único – Os  valores  de  que  trata  o  caput  desse  artigo  não  serão  inferiores  aos 

praticados  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  e  não  superiores  aos  praticados  pelos  planos  e 

seguros.

Art. 104 - Para efetivação do ressarcimento, a Secretaria de Estado de Saúde encaminhará à 

operadora a discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. (Lei 4084)

§  1º.   A operadora  efetuará  o  ressarcimento  até  o  trigésimo  dia  após  a  apresentação  do 

instrumento  de cobrança,  creditando  os  valores  correspondentes  à  entidade  prestadora,  ao 

Fundo Estadual de Saúde, ou ao IASERJ, conforme o caso.

§ 2º. O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no parágrafo anterior, será cobrado com 

os seguintes acréscimos:

I – juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento à razão de um por cento ao mês 

ou fração; 

II – multa de mora de dez por cento.

§ 3º. O produto da arrecadação dos juros de mora e da multa de mora serão revertidos ao 

Fundo Estadual de Saúde.

§ 4º.  Os valores não recolhidos nos prazos estabelecidos na presente Lei, serão inscritos na 

Dívida Ativa do Estado, para fins de cobrança judicial dos haveres, na forma da Lei.
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Art. 105 - Com base nas informações resultantes do processo de identificação, a Secretaria de 

Estado de Saúde disponibilizará às operadoras o Aviso de Beneficiário Identificado – ABI/RJ 

– e aos gestores responsáveis pelo processo de ressarcimento, o Aviso de Ressarcimento ao 

Gestor – ARG/RJ, com as seguintes informações, entre outras: (Lei 4084)

I – código do beneficiário na operadora;

II – CNPJ da operadora;

III – nome, código e valores dos procedimentos.

IV – data ou período de atendimento;

V – nome da unidade prestadora do serviço;

VI – mês de competência da AIH;

VII – unidade e município onde foi realizado o atendimento;

VIII – gestor responsável pelo processamento do ressarcimento. 

Parágrafo único – No caso dos beneficiários de mais de um plano, serão emitidos avisos para 

todas  as  operadoras,  sendo os  valores  referentes  ao  ressarcimento  rateados  entre  estas  no 

momento da cobrança.

Art. 106 - As operadoras de plano de saúde no Estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas a 

fornecerem  aos  seus  clientes  a  relação  dos  médicos  e  da  rede  credenciada  atualizada 

anualmente,  objetivando  única  e  exclusivamente  dar  maior  transparência  na  relação  de 

consumo. (Lei 4.673)

Parágrafo único - Não se aplicará o caput,  caso não tenha ocorrido novas inclusões e nem 

descredenciamentos nos últimos 12 (doze) meses. (Lei 4.673)

Art. 107 - Ficam as empresas operadoras de planos de saúde, seguradoras e prestadoras de 

serviços públicos ou privados obrigadas a manter, em funcionamento, para atendimento dos 

clientes e usuários, escritório ou loja com endereço fixo. Os locais para atendimento deverão 

funcionar  em  horário  comercial,  cabendo-lhes  receber  as  reclamações  e  denúncias  que 

venham a ser feitas pelos clientes e usuários contra os serviços e/ou atendimentos oferecidos 

pelas empresas.  (lei 5316)

 § 1º. As empresas operadoras de planos de saúde,  seguradoras e prestadoras de serviços 

públicos ou privados deverão promover o atendimento aos clientes e/ou usuários no prazo 

máximo de 20 (vinte) minutos. O controle de atendimento será realizado através de emissão 

de senhas numéricas emitidas pela empresa ou órgão público, onde constará:
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I – nome e número da instituição;

II – número da senha;

III – data e horário de chegada do cliente;

IV – rubrica do funcionário da instituição.

§ 2º. Será garantido o atendimento preferencial e exclusivo aos maiores de 65 (sessenta e 

cinco) anos, gestantes,  pessoas portadoras de deficiência  física e pessoas com crianças de 

colo, também, através de senha numérica. (lei 5316)

§ 3º.  As  empresas  operadoras  de  planos  de saúde,  seguradoras  e  prestadoras  de  serviços 

públicos ou privados deverão promover o atendimento a todas as pessoas com deficiência, 

tornando os locais acessíveis com rampas quando necessários e ainda, observando-se em caso 

de pessoas portadoras de deficiência auditiva, atendimento prioritário em LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais. (lei 5316)

§  4º.  As  reclamações  e/ou  denúncias  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  deverão  ser 

obrigatoriamente  protocoladas,  no  ato  do  recebimento,  por  funcionário  devidamente 

identificado. (lei 5316)

§ 5º.  Não ficam dispensadas  do cumprimento  que determina  este  artigo  as  empresas  que 

possuem sistema de tele-atendimento.

§ 6º. As empresas referidas no parágrafo anterior, com sede em outros estados da federação, 

estão, também, obrigadas a manter em funcionamento o seu escritório de atendimento aos 

clientes e usuários na Cidade do Rio de Janeiro. (lei 5316)

Capítulo VI

Da Distribuição e Comercialização de GÁS

Art. 108 - O armazenamento de recipientes transportáveis de GLP - gás liquefeito de petróleo 

deve  obedecer  às  condições  mínimas  de  segurança  das  instalações  destinadas  ou  não  à 

comercialização. (Lei 4945)

Parágrafo único-É obrigatório o cumprimento das seguintes definições: (Lei 4945)

I - Área de armazenamento - espaço contínuo destinado ao armazenamento de recipientes 

transportáveis de GLP, cheios ou vazios, compreendendo os corredores de inspeção, quando 

existirem;

II - Botijão portátil - recipiente transportável de GLP com capacidade nominal de até 5 kg de 

GLP;
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III - Botijão - recipiente transportável de GLP, com capacidade nominal de 13 kg de GLP;

IV - Capacidade nominal - capacidade de acondicionamento do recipiente transportável de 

GLP, em kg;

V - Cilindro - recipiente transportável de GLP, com capacidade nominal de 20,45 e 90 kg de 

GLP.

Art.  109  -  O  armazenamento  de  qualquer  quantidade  de  GLP  necessitará  de  instalação 

compatível  com a  quantidade  de  GLP e  será  limitado  pela  capacidade  nominal  total  dos 

recipientes  transportáveis,  cheios,  parcialmente  cheios  ou vazios,  com as  características  e 

denominações definidas a seguir: (Lei 4945)

I - Área de armazenamento - CLASSE I:

a) Capacidade de armazenamento até 520 kg de GLP ou 40 botijões;

b) Área de armazenamento mínima de 4m².

II - Área de armazenamento - CLASSE II:

a) Capacidade de armazenamento até 1.560 kg de GLP ou 120 botijões.

III-Área de armazenamento-CLASSE II:

a) Capacidade de armazenamento até 6.240 kg de GLP ou 480 botijões.

IV-Área de armazenamento-CLASSE IV:

a) Capacidade de armazenamento até 24.960 kg de GLP ou 1.920 botijões.

V - Área de armazenamento - CLASSE V:

a) Capacidade de armazenamento até 49.920 kg de GLP OU 3.840 botijões.

VI - Área de armazenamento - CLASSE VI:

a) Capacidade de armazenamento até 99.840 kg de GLP ou 7.680 botijões.

VII - Área de armazenamento especial acima de 99.840 kg de GLP. (lei 4945)

Art. 110 - Ficam as distribuidoras de gás (GLP), que operam no Estado do Rio de Janeiro, 

obrigadas a colocar, de maneira ostensiva e adequada, nos botijões de gás, selo indicativo da 

última  vistoria  do  recipiente,  com  a  data  da  respectiva  validade,  informações  sobre  a 

nocividade e a periculosidade do produto, e sobre o correto manuseio do botijão. (Lei 2.751)

Parágrafo  único-  O  não  cumprimento  de  qualquer  dos  requisitos  estabelecidos  caput  da 

presente lei sujeitará o infrator a advertência e às seguintes sanções. (Lei 2.751)

I  -  Advertência,  por  escrito,  das  autoridades  competentes,  esclarecendo  que,  em caso  de 

reincidência, estará sujeito às penalidades previstas nos itens II, III e IV abaixo; (Lei 2.751)
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II - Multa 

III - Interdição do estabelecimento, em caso de reincidência; (Lei 2.751)

IV - Pagamento de todas as despesas decorrentes do atendimento efetuado ao consumidor 

prejudicado, por danos materiais ou acidentes pessoais, causados por sinistro com botijões de 

gás que não atendam ao disposto no art. 10 desta lei. (Lei 2.751)

Art.  111 -  As  distribuidoras  de  gás  (GLP)  estarão  sujeitas  à  fiscalização  dos  órgãos 

competentes, inclusive nas áreas de segurança e defesa do consumidor, tendo a obrigação de 

efetuar a troca imediata de botijões de gás, que porventura deixem de atender a qualquer das 

exigências contidas no artigo anterior. (Lei 2.751)

Art. 112 – Na comercialização de gás liquefeito de petróleo engarrafado (GLP), observar-se-

ão as  regras  administrativas  emanadas  pela  autoridade  competente  e  os  acordos  firmados 

pelas empresas do setor, no que não contrariem as seguintes disposições: (Lei 3.874)

I – todas as empresas distribuidoras de GLP deverão promover a requalificação dos botijões 

que  engarrafar,  nos  termos  e  prazos  determinados  pelas  autoridades  administrativas;  (Lei 

3.874)

II – os botijões recebidos pelas distribuidoras, no exercício de seu comércio, que não tenham 

estampada a sua própria marca, deverão obedecer ao seguinte regime: (Lei 3.874)

a)  -  a  empresa  que  receber  tais  botijões  deverá  cientificar  a  empresa  titular  da  marca 

estampada no botijão do fato,  a  fim de se proceder a destroca,  seja através  do centro de 

destroca existente ou diretamente com a cientificada; (Lei 3.874)

b) - se o titular da marca, ou o centro de destroca, não colocar à disposição os botijões para a 

destroca, ou se houver saldo não destrocado, vigorará o disposto no artigo 20 e incisos, e 

artigo 19 desta Lei, devendo, entretanto, a empresa que os engarrafar, apor no botijão um 

lacre à prova de fogo, identificando a própria marca. (Lei 3.874)

c) a utilização da faculdade prevista na alínea supra não exime a distribuidora de requalificar 

o botijão de outra marca que pretenda engarrafar. (Lei 3.874)

Art. 113 - Ficam criados os “Adesivos contendo as normas de segurança", de utilização dos 

bujões de gás, vendidos em todo Estado do Rio de Janeiro. (Lei 1.598)



109

§ 1º. A criação dos adesivos deferidos no Art. 1º, ficará a cargo da Secretaria de Estado da 

Defesa Civil.

§ 2º. O padrão a ser utilizado para a composição dos adesivos referidos no Art. 14, deverá ser 

o dos impressos nos extintores de incêndio.

§ 3º. O local para a colocação dos adesivos referidos no Art. 14, deverá ser a parte de maior 

face cilíndrica.

Art. 114 - Os postos revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) que comercializem 

botijões de uso doméstico ficam obrigados a comprovar, no ato da compra e em presença do 

consumidor, o peso líquido ou o volume cúbico contido em cada vasilhame. (lei 1.920)

Parágrafo  único-  A  obrigação  prevista  no  caput  abrange  tanto  a  venda  realizada  nas 

dependências do posto revendedor, como a venda efetuada através de distribuição a domicílio. 

(lei 1.920)

Art. 115 - A verificação do peso líquido ou do volume cúbico do botijão deverá ser feito por 

meio de balança apropriada ou manômetro. (lei 1.920)

Parágrafo único - Ambos os aparelhos mencionados no caput deste artigo deverão seguir os 

padrões fixados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 116 - É obrigatória a oferta, pelas distribuidoras de gás envasado em atuação no Estado 

do Rio de Janeiro, da opção de venda aos consumidores de botijões de 5 e 8 quilogramas 

contendo GLP. (lei 5209)

Parágrafo  único-  A opção  disposta  no  caput  deverá  ser  efetuada  no  ato  da  compra  pelo 

consumidor,  devendo  as  distribuidoras  de  gás  envasado  ter  em  estoque  quantidades 

suficientes para fornecimento dos botijões de 5 e 8 kg contendo GLP, em especial nas áreas 

de população de baixa renda do Estado. (lei 5209)

Art.  117 - Todos os botijões de gás envasados contendo GLP, em circulação no Estado, 

deverão  conter  tarja  magnética  identificadora,  contendo  a  origem  do  produto,  a  data  do 

engarrafamento,  o  peso  bruto,  líquido,  o  nome  da  distribuidora  responsável  pelo 

engarrafamento e pela venda do gás envasado. (lei 5209)
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Art. 118 - É obrigatória a emissão de nota fiscal de venda simplificada a consumidor no ato 

da venda de qualquer botijão de gás contendo GLP no Estado do Rio de Janeiro, bem como a 

pesagem dos mesmos em frente ao consumidor. (lei 5209)

Art. 119 - As distribuidoras de gás envasado em atuação no Estado terão o prazo de 1(um) 

ano para se adaptarem as disposições, contado a partir de sua publicação. (lei 5209)

Capítulo VII

Da Fabricação, Comercialização e Utilização do Adesivo Químico de Contato à Base De 

Borracha Sintética e Natural, 

Art. 120 - A composição química na fabricação de adesivos de contato, à base de borracha 

sintética e natural, bem como os solventes aromáticos, deverão conter aditivos com agentes 

repulsivos capazes de inibir a utilização indevida em todo Estado do Rio de Janeiro.  (Lei 

3.032)

Art. 121 -  Fica proibida a comercialização e a utilização dos produtos a que se referem o 

artigo anterior que não estejam aditivados com os agentes repulsivos supracitados. (Lei 3.032)

§ 1º. As embalagens dos produtos comercializados com os aditivos químicos, a que aduzem o 

caput deverão receber etiquetas facilmente identificadas.

§ 2º. Caberá a Secretaria Estadual de Saúde determinar:

I - As substâncias que compõem os adesivos químicos e as espécies de solventes, que façam 

parte da A composição química na fabricação de adesivos de contato,  à base de borracha 

sintética e natural, bem como os solventes aromáticos, deverão conter aditivos com agentes 

repulsivos capazes de inibir a utilização indevida em todo Estado do Rio de Janeiro;

II - A fiscalização do aditivamento, definindo o modelo de identificação das embalagens para 

a comercialização. (Lei 3.032)

Capítulo VIII
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Da Comercialização de Produtos por Meio de Vasilhames, Recipientes ou Embalagens 

Reutilizáveis

Art. 122 - O titular da marca inscrita em vasilhame, embalagem ou recipiente reutilizável, não 

poderá impedir  a livre circulação do produto ou reutilização do continente,  ainda que por 

empresa concorrente, ou criar, por meio de marca, vínculo artificial com o consumidor de 

maneira a impedir a ele a plena liberdade em adquirir o produto de quem lhe aprouver, desde 

que sejam observadas as seguintes regras: (Lei 3.874)

I – seja o vasilhame,  recipiente  ou embalagem efetivamente reutilizável  e de tipo padrão 

utilizado por todos produtores; (Lei 3.874)

II – o vasilhame, recipiente ou embalagem tenha sido regularmente colocado no mercado e 

adquirido por consumidores, revendedores ou produtores; (Lei 3.874)

Art. 123 - O produtor, ou revendedor, que, observando as regras estabelecidas neste Capítulo, 

reutilizar  do vasilhame,  recipiente  ou embalagem,  deverá  nele  colocar  em destaque a  sua 

marca de maneira a não causar confusão ao consumidor. (Lei 3.874)

Capítulo IX

Do  Uso,  da  Produção,  do  Consumo,  do  Comércio,  do  Transporte  Interno,  do 

Armazenamento, do Destino Final Dos Resíduos e Embalagens de Agrotóxicos e de seus 

Componentes e Afins (Lei 3.972)

Art. 124 - O uso, a produção, o consumo, o comércio, o transporte interno, o armazenamento, 

o destino final dos resíduos e embalagens de agrotóxicos e de seus componentes e afins e, 

bem assim, o controle,  a inspeção e a fiscalização sobre os procedimentos descritos serão 

regidos pelos dispositivos seguintes. (Lei 3972)

Art. 125 - Para fins do disposto neste Capítulo, consideram-se: (Lei 3972)

I – agrotóxicos:

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos 

setores  de  produção,  no  armazenamento  ou  beneficiamento  de  produtos  agrícolas,  nas 

pastagens,  na proteção  de florestas  nativas  ou implantadas,  de outros  ecossistemas  ou de 
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ambientes urbanos, hídricos ou industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora 

ou da fauna, a fim de preservá-las da ação de seres vivos considerados nocivos;

b) as substâncias ou produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimulantes ou 

inibidores do crescimento;

II  –  componentes:  os  princípios  ativos,  os  produtos  técnicos,  suas  matérias  primas,  os 

ingredientes inertes e os aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins.

Art.  126  -  Os  agrotóxicos,  seus  componentes  e  afins  só  poderão  ser  produzidos, 

comercializados ou utilizados se previamente cadastrados no órgão competente do Estado, 

encarregado do controle, inspeção e fiscalização do uso, consumo, comércio, armazenamento 

e transporte interno,  observado o disposto neste Capítuloe nas demais  normas atinentes  à 

matéria. (Lei 3972)

Art. 127 -  Para fins do disposto neste Capítulo, fica o Poder Executivo autorizado a criar o 

Cadastro Estadual de Agrotóxicos e Afins. (Lei 3972)

Art. 128 - As empresas que produzem ou comercializam agrotóxicos ou afins ficam obrigadas 

a  informar  ao  órgão  estadual  responsável  pelo  cadastramento,  controle,  inspeção  e 

fiscalização todas as inovações concernentes aos dados fornecidos para cadastro. (Lei 3972)

Art. 129 - Os laudos apresentados para cadastro serão elaborados por laboratórios nacionais 

ou estrangeiros e utilizarão metodologias validadas e reconhecidas internacionalmente.  (Lei 

3972)

Art. 130 - Fica vedado o cadastramento de agrotóxicos, seus componente e afins: (Lei 3972)

I – para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Estado;

II – que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com 

os resultados atualizados de pesquisas da comunidade científica;

III – que se revelem mais perigosos para o ser humano que tenham demonstrado os testes de 

laboratórios com animais, ainda que estes tenham sido realizados segundo critérios técnicos e 

científicos atualizados;

IV – cujas características causem dano ao meio ambiente.
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§ 1º. As empresas referidas no artigo anterior deverão informar,  sempre que solicitadas,  a 

laboratórios de referência indicados pelo órgão cadastrante do Estado, os padrões analíticos de 

princípios ativos e de impurezas toxicologicamente significativas, bem como a metodologia 

analítica pertinente.

§ 2º. Os pedidos de cadastramento serão publicados no Diário Oficial do Estado no prazo de 

dez dias, contados da data de protocolização no órgão competente.

§  3º.  O  órgão  estadual  cadastrante  terá  prazo  de  noventa  dias  contados  da  data  de 

protocolização do pedido de cadastro para conclusão do processo.

§ 4º. Os produtos agrotóxicos e afins destinados ao uso experimental a campo terão cadastro 

especial temporário.

Art. 131 - As pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços de aplicação de agrotóxicos, 

seus componentes ou afins e, bem assim, as que os produzam, importem ou comercializem 

ficam obrigadas a promover os seus registros no órgão competente do Estado, atendidas as 

diretrizes e exigência dos órgãos federais responsáveis que atuam nas redes de saúde, de meio 

ambiente e de agricultura. (Lei 3972)

Parágrafo único  –  Consideram-se prestadoras as pessoas físicas ou jurídicas que executam, 

para terceiros,  trabalhos  de prevenção,  destruição ou controle de seres vivos considerados 

nocivos, mediante a aplicação de agrotóxico, seus componentes ou afins.

Art.  132 -  O comércio  e  uso de  agrotóxicos  e  outros  biocidas  somente  serão permitidos 

mediante prescrição, através de receituário, por profissional legalmente habilitado, registrado 

no respectivo órgão de fiscalização profissional.

Parágrafo  único  –  Os  estabelecimentos  que  comercializam  agrotóxicos  e  outros  biocidas 

manterão cadastro atualizado dos profissionais descritos neste artigo.(Lei 3972)

Art. 133 -  Entidades de classe,  partidos políticos ou organizações legalmente constituídas 

para a defesa dos interesses difusos relacionados com a proteção ao consumidor,  ao meio 

ambiente  ou  aos  recursos  minerais  poderão  requerer  cancelamento  ou  impugnação  do 

cadastramento  de  agrotóxico,  seus  componentes  ou  afins,  arguindo,  fundamentadamente, 

prejuízos  ao  meio  ambiente,  à  saúde  humana  e  aos  animais,  com  base  em  resultados 

experimentais obtidos por métodos validados internacionalmente. (Lei 3972)
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§ 1º.  O pedido de cancelamento  ou impugnação  será  formalizado  mediante  requerimento 

dirigido ao órgão estadual cadastrante,  em qualquer tempo, a partir da publicação prevista 

nesta lei, com base em laudo técnico firmado por dois profissionais legalmente habilitados, 

acompanhado dos resultados das análises realizadas por laboratório nacional ou estrangeiro, 

obtidas através de metodologia validada e reconhecida internacionalmente.

§ 2º. Apresentado o pedido de cancelamento ou de impugnação, será a empresa notificada, a 

qual  poderá  oferecer  defesa  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  do  recebimento  da 

notificação. Extinto o prazo, será o expediente submetido à decisão do órgão cadastrante, após 

a instrução.

§ 3º. Sempre que um produto tiver seu cadastro impugnado ou cancelado por decisão de outra 

entidade da Federação ou quando organizações internacionais dedicadas à saúde, alimentação 

ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante, ou de acordos ou convênios seja 

signatário, alertarem para os riscos ambientais ou toxicológicos, ou desaconselharem o uso de 

agrotóxico e afins, caberá ao órgão estadual cadastrante manter, proibir ou cancelar o uso, 

manter, cancelar ou suspender o respectivo cadastro, consultados os demais órgãos estaduais 

envolvidos.

Art. 134 - As empresas que produzem, importam, exportam ou comercializam agrotóxicos e 

afins e, bem assim, as que sejam prestadoras de serviços na aplicação desses produtos ficam 

obrigadas a fornecer, semestralmente, ao órgão fiscalizador dados referentes às quantidades 

de  ingredientes  ativos  por  categoria  de  produto  produzido,  importado,  exportado, 

comercializado ou aplicado no Estado. (Lei 3972)

Parágrafo único  –  Estas informações integrarão banco de dados, disponibilizado ao público 

através de relatório impresso e por meio eletrônico, respeitado o sigilo comercial.

Art. 135 - Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível e das penalidades previstas na Lei 

Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989 e demais legislação pertinente, a inobservância ao 

disposto  nesta  Lei  acarretará,  isolada  e  cumulativamente,  conforme  o  teor  da  infração  e 

observado o Regulamento, as seguintes sanções:(Lei 3972)

I – advertência;

II – multa;

III – suspensão do cadastro do produto;

IV – apreensão ou destruição do produto;
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V – interdição, temporária ou definitiva, do estabelecimento;

VI – destruição de vegetais, partes de vegetais ou alimentos com resíduos de agrotóxico acima 

do permitido;

VII – destruição de vegetais,  partes de vegetais  ou alimentos  com resíduos de agrotóxico 

acima do permitido;

VIII – destruição de vegetais partes de vegetais ou alimentos nos quais tenha havido aplicação 

de agrotóxico de uso não autorizado ou em que tenha sido constatada a presença de resíduo 

acima do permitido.

Capítulo X

Das disposições atinentes a Veículos 

Art. 136 - É obrigatório que as empresas automobilísticas quando da realização de recall de 

veículos  para  troca  de  partes  com  defeito  de  fabricação,  para  veículos  vendidos  ou  em 

circulação no território do Estado do Rio de Janeiro cumpram as seguintes normas mínimas. 

(Lei 4079)

I - Publicação de anúncios, em pelo menos 4 edições, com prazo mínimo de 5 (cinco) dias 

entre uma publicação e outra, em jornais de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro 

advertindo para a realização do recall;

II - Envio de carta com aviso de recebimento para o adquirente do automóvel, e de telegrama 

em caso do recebimento do AR, mas não realização do serviço no prazo de até 45 (quarenta e 

cinco) dias após o recebimento;

III - Prazo mínimo de 12 (doze) meses para a realização do recall;

IV - Instalação de centro de atendimento telefônico, através de ligações gratuitas, pelo prazo 

de 12 (doze) meses, para esclarecimentos;

Art.  137 - É vedado às  seguradoras  de automóveis,  a  cobrarem de  seus  clientes  taxa de 

transferência  de  propriedade,  quando seus  respectivos  veículos  forem roubados  ou  dados 

como perda total. (Lei 4.048)

Parágrafo único- O veículo roubado ou dado como perda total,  em que o proprietário não 

tenha  feito  a  transferência  de  propriedade,  fica  a  critério  da  seguradora  exigir  ou  não  o 
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comprovante de pagamento (DUDA), exigido pelo DETRAN, observadas as seguintes regras: 

(Lei 4.048)

a) no caso do veículo roubado, se a seguradora exigir do assegurado o DUDA, tendo o veículo 

sido recuperado e posto em leilão, fica a seguradora obrigada a repassar o comprovante ao 

arrematante, para futura regularização do veículo. (Lei 4.048)

b) no caso do veículo dado como perda total,  independente do estado do automóvel,  se a 

seguradora  exigir  do  assegurado  o  DUDA,  fica  a  seguradora  obrigada  a  repassar  o 

comprovante ao arrematante, para futura regularização do veículo. (Lei 4.048)

Art.  138 -  As  locadoras  de  veículos  estabelecidas  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  ficam 

obrigadas a manterem veículos adaptados para pessoas com deficiência, nas três funções - 

freio,  acelerador  e  embreagem  –  homologados  pelo  Instituto  Nacional  de  Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - INMETRO, com câmbio automático. (Lei 6.395)

§ 1º. A Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa promoverá 

audiências públicas para promover o debate para definição do melhor dimensionamento da 

frota a ser adaptada, ouvidos profissionais e organizações de notório saber sobre o tema.

§ 2º. O descumprimento da determinação dessa Lei, acarretará, à infratora, as penalidades 

contidas no Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Art.  139 -  Veículo  automotor  terrestre  classificado  como  perda  total  é  todo  veículo, 

licenciado ou não pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - 

DETRAN/RJ, cuja destinação final seja o aproveitamento como sucata ou o desmanche para 

reutilização de partes e autopeças - (salvados). (lei 3928)

§ 1º. Os veículos automotores terrestres, objetos do presente artigo, enquadram-se em três 

categorias  distintas:  os  sinistrados  em  decorrência  de  acidente  de  trânsito,  incêndio, 

submersão,  inundação,  queda,  desabamento  de  objetos  e  demais  catástrofes  naturais;  os 

decorrentes de furto, roubo, estelionato e apropriação indébita; e os inservíveis para os fins a 

que se destinam pelo uso, falta de manutenção e desgaste, quando assim julgados pela vistoria 

anual procedida pelo DETRAN.

§ 2º. Cabe ao proprietário do veículo sinistrado, furtado ou roubado a comunicação do fato, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, junto ao DETRAN/RJ, para fins de registro e baixa no 

cadastro geral, sob pena de multa.Se o veículo sinistrado for objeto de indenização pelo valor 

total por empresa de seguros, esta disporá de 10 (dez) dias úteis para transferir a propriedade 
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do  veículo  para  seu  patrimônio,  a  contar  da  data  do  ressarcimento,  cabendo  à  empresa 

seguradora  todas  as  iniciativas,  e  também cabendo,  em caso  de  descumprimento,  a  pena 

pecuniária de multa.

§ 3º. Se o veículo produto de crime ou delito for objeto de indenização pelo valor total, por 

empresa  de  seguros,  esta  disporá  de  10  (dez)  dias  úteis  para  transferir  a  propriedade  do 

veículo  para  o  seu  patrimônio,  caso  o  bem  seja  recuperado,  cabendo  em  caso  de 

descumprimento a pena pecuniária de multa.

§ 4º. O DETRAN/RJ criará um arquivo em seu Banco de Dados para registro de veículos 

sinistrados, arquivo este com propriedades invioláveis, que poderá ser apagado ou alterado, 

permanecendo no tempo para consultas e conferências futuras. Para os veículos sinistrados os 

números  de  identificação  do  veículo  (marcação  de  chassis  ou  monobloco)  jamais  serão 

reutilizados,  nem  mesmo  para  uma  pretensa  reconstrução  ou  remontagem  do  veículo 

sinistrado.

§ 5º. O DETRAN/RJ criará igualmente arquivo em seu Banco de Dados contendo o registro 

sobre veículos roubados ou furtados, prevendo a possibilidade de ser acessado por terminais 

das policias civil e militar. O arquivo a que se refere o caput deste artigo conterá também os 

registros  do Registro Nacional  de Veículos,  com destaque para obtenção de relatórios  de 

veículos furtados ou roubados em todo território nacional, com acesso autorizado aos sistemas 

de coleta expedita de informações pelas policias civil e militar. Para os veículos produtos de 

crime  ou delito,  o  registro  original  poderá  ser  reutilizado  após  rigorosa  vistoria  e  exame 

pericial feitos pelo DETRAN, e laudo expedido por perito da ICCE da Polícia Civil do Estado 

do Rio de Janeiro - PCERJ.

§ 6º. Fica a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - SSP/RJ autorizada 

a celebrar convênio específico com os Estados limítrofes com o Estado do Rio de Janeiro, 

com a finalidade de obter de imediato o registro de dados de veículos roubados ou furtados 

naqueles Estados, e incluí-los em arquivos próprios, com acesso disponível pelas policias civil 

e militar.

§ 7º. A SSP/RJ estabelecerá um sistema de barreiras estaduais nas lindes,  constituído por 

policiais,  para conferir  os documentos  em poder de condutores  de veículos  e os números 

cadastrais  de  veículos,  de  modo  permanente  e  contínuo,  dispondo  de  terminais  de 

processamento  de dados em suas  cabines  de trabalho,  aptos  a uma consulta  imediata  aos 

arquivos de seus sistemas.
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§ 8º. Nos casos de perda total por sinistro ou inservibilidade declarada em vistoria, o chassis 

ou monobloco numerado deverá ser destruído por empresa credenciada especificamente para 

este fim. A destruição será feita por esmagamento total, prensagem ou compactação, sempre 

seguida de reaproveitamento metalúrgico ou siderúrgico.

§ 9º. As partes reaproveitáveis dos veículos sinistrados - salvados - ,  comercializadas por 

empresas legais e especificamente constituídas, deverão ser arroladas e estocadas em abrigo 

próprio  e  a  salvo  de  intempéries,  e  etiquetadas  com referência  à  nota  fiscal  de  entrada, 

referências técnicas da peça e valor de aquisição.

§ 10. As empresas de seguros somente poderão efetuar leilões de veículos sinistrados com 

prévia autorização expressa da SSP/RJ, após terem estes veículos sido retirados do Cadastro 

Geral do DETRAN/RJ, e estarem figurando no Cadastro Especial.

§ 11. As empresas de seguros somente poderão efetuar leilões de veículos produtos de crimes 

ou  delitos  com  prévia  autorização  expressa  da  SSP/RJ,  após  terem  sido  efetuadas  as 

transferências de propriedade para suas razões sociais, e estarem figurando no Cadastro Geral 

e nos arquivos dos cadastros especiais.

§  12.  O descumprimento  do  disposto  nos  parágrafos  10  e  11  deste  artigo  significa  pena 

pecuniária, para o proprietário do veículo sinistrado ou produto de crime ou delito. O não 

pagamento das multas implica na inscrição do proprietário na Dívida Ativa do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas 

previstas em Lei. A inscrição do veículo nos cadastros especiais e a baixa no cadastro geral 

implica na quitação simultânea de todas as multas de trânsito constantes contra o veículo, com 

exceção das que registrem infrações do condutor, salvo se as multas estiverem sob regime de 

recurso.

§ 13.  Os veículos  considerados inservíveis  em vistoria  serão encaminhados  aos  depósitos 

públicos, onde funcionarão as empresas processadoras de sucata, e em seguida destinados à 

destruição,  imediatamente  após  a  expedição  de  laudo  por  empresa  especificamente 

credenciada. O laudo expedido será o documento hábil para a inscrição no arquivo a que se 

refere o art. 3º desta Lei.

§ 14. As empresas siderúrgicas e metalúrgicas que desejarem poderão processar a sucata de 

veículos sinistrados ou irrecuperáveis, através de prensagem hidráulica redutora do volume, 

para destiná-los como sucata aos altos fornos, tendo para isto preferência no credenciamento.
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Capítulo XI

Fortificação das Farinhas (Lei 4.515)

Art. 140 - Para efeito da Resolução RDC Nº 344 de 13 de dezembro de 2002 da ANVISA e 

do Regulamento Técnico para a Fortificação das Farinhas de Trigo e das Farinhas de Milho 

com Ferro e Ácido Fólico, constante do anexo da mesma Resolução, determina-se:

I - As empresas produtoras de farinhas de trigo e de farinhas de milho, no Estado do Rio de 

Janeiro, ficam obrigadas a obedecerem ao constante na Resolução e no Regulamento Técnico 

citados no “caput” deste artigo.

II - Para efeito deste artigo, entende-se por farinhas de milho os fubás e os flocos de milho.

Art. 141 - Fica proibida a comercialização de produtos que não atendam às exigências deste 

Capítulo, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Capítulo XII

Da Fabricação, Comercialização e demais disposições atinentes a Armas de Fogo e das 

Obrigações dos Estabelecimentos Comerciais a possuírem, em suas Instalações, Guarda-

Volumes Apropriados para o Depósito de Armas e de fogos de artifício (Lei 3.716)

Art. 142 - É proibida a instalação de fábricas de armas de fogo (Lei 3.115);

Parágrafo único. A proibição estabelecida neste artigo se estende às empresas distribuidoras e 

montadoras de armas em geral.

Art. 143 - É vedada a exposição em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, em bancas 

de jornal ou em qualquer outro local, de publicações ilustradas com fotografia, gravuras e/ou 

desenhos, alusivos a armas de fogo, armas brancas ou quaisquer outros tipos de armamentos 

que  se  destinem  à  eliminação  da  vida  humana  ou  não,  ao  ataque  ou  à  destruição.  Tais 

publicações somente poderão ser expostas mediante o plástico escuro de censura similar ao 

empregado em publicações pornográficas. (lei 1.112)
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Art.  144 -  Fica  rigorosamente  proibida  a  venda  de  armas  de  fogo  a  pessoas  que  não 

comprovem a necessidade de seu uso nas funções que desempenham. (lei 663)

§  1º.  Somente  após  a  apresentação  de  documento  comprobatório  de  empresa  particular 

(comércio ou indústria) ou ainda de órgão da administração direta ou indireta, que seguirá 

apenso ao pedido de registro para o adquirente, será permitida sua compra.

§ 2º. Todas as empresas deverão manter relação atualizada perante à Secretaria de Segurança 

Pública, das unidades que dispõem a serviço de seus funcionários. (lei 663)

§ 3º. Na hipótese de afastamento de elementos de determinadas empresas por irregularidades 

constatadas em sua atuação, ficam obrigadas as mesmas a apresentar relatório concernente, à 

Secretaria de Segurança, caso não obtenham o retorno do material de serviço, ou ainda se a 

compra for efetuada em nome do próprio quando de sua admissão.

§ 4º. Os comerciantes especializados em armas de fogo terão a obrigatoriedade de comunicar, 

mensalmente,  à  Secretaria  de  Segurança  Pública  o  total  de  unidades  negociadas  de  seus 

estoques, assim como o nome de seus adquirentes, se empresas ou particulares.

§ 5º.  Fora dessas prescrições  a venda se tornará ilegal,  ficando passível  de procedimento 

jurídico  e  de  responsabilidade  do  comerciante  que  prossiga  na  comercialização 

indiscriminada.

Art. 145 - Ficam obrigadas casas noturnas, boates, cinemas, teatros, clubes, estádios, escolas 

de  samba  e  estabelecimentos  assemelhados,  no  âmbito  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  a 

possuírem,  em  suas  instalações,  guarda-volumes  apropriados  para  o  depósito  de  armas, 

visando  o  fiel  cumprimento  da Lei  nº  2526,  de  22  de  janeiro  de  1996,  regulamentada 

pelo Decreto nº 22370, de 18 de julho de 1996. (Lei 3.716)

Parágrafo  único - Os  estabelecimentos  citados  no  caput serão  responsáveis  pela  posse  e 

guarda das armas até a devolução aos respectivos portadores. (Lei 3.716)

Art.  146  - Os  estabelecimentos  citados  no  artigo  anterior  deverão  emitir,  em  duas  vias, 

comprovante  do  recebimento  das  armas,  onde  deverão  constar  nome  do  portador,  nº  da 

autorização para porte de arma e respectiva data de validade, tipo de arma, nº de série, data e 

hora  correntes  e  as  assinaturas  do  portador  e  do  responsável  pela  posse  e  guarda  do 

estabelecimento. (Lei 3.716)

Parágrafo único - Para reaver sua arma, o cidadão deverá devolver a sua via do documento 

que comprove o recebimento da arma descrito no artigo 2º. (Lei 3.716)

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/1d06f1d6596be4980325654c00612d5b/023dbf4ad5cb33fd03256b1b005d264c?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/41d7b723b7472d72032564f8006c35f7?OpenDocument
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Art. 147 - O Poder Executivo baixará os atos que entenda necessários para a regulamentação 

do disposto no presente capítulo. (Lei 3.716)

Art. 148 - Nos casos de queima de fogos em interiores de praças de esportes, excetuar-se-á a 

proibição quando a capacidade do local ultrapassar o número de vinte mil pessoas, conforme 

o artigo 18 do Estatuto do Torcedor, Lei Federal nº 10.671/2003, considerando que deverá ser 

apresentado  Parecer  Técnico  Estrutural  emitido  por  engenheiro  com  registro  no  CREA 

(Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Arquitetura),  e  com  a  respectiva  anotação  de 

responsabilidade técnica (ART); (lei 5053)

Parágrafo único. As queimas de fogos só poderão ser promovidas por empresas registradas no 

Exército Brasileiro, com Certificado de Registro (CR) para a atividade de show pirotécnico, e, 

ainda, deverão contar com a aprovação da autoridade competente da Defesa Civil do Estado 

do Rio de Janeiro.

Art.  149  -  As fábricas de fogos de artifício,  no âmbito  do Estado do Rio de Janeiro,  só 

poderão funcionar mediante autorização dos órgãos estaduais responsáveis pela defesa civil e 

fiscalização da atividade, após o preenchimento dos seguintes requisitos: (lei 5390)

I – apresentação de Título de Registro (TR) expedido pelo Ministério do Exército;

II – certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;

III - memorial descritivo de construção assinado por engenheiro responsável pela edificação e 

respectivas Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

IV - alvará da Prefeitura;

V - prova da anuência do proprietário do imóvel, quando alugado;

VI - identidade do representante legal da empresa e

VII - carteira de identidade do químico responsável.

§ 1º.  A instalação das fábricas de fogos de artifício só será permitida nas zonas rurais, ficando 

sujeita à legislação em vigor, sendo proibida a instalação de fábrica de fogos em unidade de 

conservação.

§ 2º. Os projetos de instalação das  fábricas  de que tratam o artigo anterior  dependem de 

aprovação das autoridades competentes, nos quais serão observadas as distâncias constantes 

na legislação federal vigente para depósitos de explosivos e construções habitadas, rodovias e 

ferrovias.
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§ 3º. É proibida a venda de fogos de artifício a varejo nas instalações das respectivas fábricas.

§ 4º. Os fogos de artifício considerados permitidos classificam-se em:

I - Classe A:

a) fogos de vista, sem estampido;

b) fogos de estampido que contenham até 20 (vinte) centigramas de pólvora, por peça; 

II – Classe B:

a) fogos de estampido que contenham até 25 (vinte e cinco) centigramas de pólvora, por peça;

b) foguetes com ou sem flecha, de apito ou de lágrima, sem bomba;

c) “pots-à-feu”, “morteirinhos de jardim”, “serpentes voadoras” e outros equiparáveis;

III – Classe C:

a) fogos de estampido que contenham acima de 25 (vinte e cinco) centigramas de pólvora até 

2,49 (dois gramas e quarenta e nove centigramas) de pólvora, por peça;

b) foguetes, com ou sem flecha, cujas bombas contenham até 6 (seis) gramas de pólvora, por 

peça;

IV – Classe D:

a) fogos de estampido, com mais de 2,50 (dois gramas e cinquenta centigramas) de pólvora;

b) foguetes, com ou sem flecha, cujas bombas contenham mais de 6(seis) gramas de pólvora;

c) baterias;

d) morteiros com tubos de ferro e

e) demais fogos de artifício. 

§  5º.  É  permitido  o  comércio  varejista  de  fogos  de  artifício  e  artefatos  pirotécnicos, 

enquadrados nas classes A, B, C e D.

§ 6º. A comercialização dos fogos de artifício e artefatos pirotécnicos poderão ser vendidos, 

desde que atendida à classificação do Decreto-Lei Federal nº 4.238, de 08 de abril de 1942, e 

Decreto Federal nº 3.665 (R-105), de 20 de novembro de 2000:

I. Os fogos e artefatos incluídos na CLASSE A podem ser vendidos a quaisquer pessoas, 

inclusive  menores;

II.  Os fogos e artefatos incluídos na CLASSE B só podem ser vendidos a maiores  de 16 

(dezesseis)  anos;

III. Os fogos e artefatos incluídos na CLASSE C só podem ser vendidos a maiores de 18 

(dezoito) anos.
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§ 7º. Os fogos de artifício somente poderão ser expostos à venda devidamente acondicionados 

e com rótulos explicativos de seu efeito e de seu manejo e onde estejam discriminadas sua 

denominação usual, sua classificação e procedência.

§ 8º. Somente serão permitidas instalações para venda varejista de fogos de artifício nos locais 

que atendam as seguintes características:

 I. O local de comércio e armazenagem deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) 

metros das seguintes ocupações ou riscos periféricos, abaixo:

a) postos de abastecimento de combustível;

b) fábricas de depósitos de explosivos, inflamáveis e/ou combustíveis líquidos e/ou gasosos;

c) terminais de abastecimento de gás liquefeito de petróleo e similares.

 II.  Somente  são permitidas  instalações  para a venda de fogos de artifício  em edificações 

térreas com paredes externas duplas e com piso com características de antifaíscas (piso liso).

 III. O comerciante de fogos de artifício deverá manter no estabelecimento, em local visível, 

cópia  da licença,  na qual  conste  a  quantidade  máxima permitida  para estocagem naquele 

estabelecimento, que nunca poderá ser superior a 1.000Kg (um mil quilogramas), de massas 

pirotécnicas.  Entretanto,  são proibidos  dentro dos  estabelecimentos  de comércio  varejista:

a)  Armazenamento  e  comércio  de  produtos  com  diâmetros  externos

superiores a 3 polegadas, bem como os classificados como 1.1G e 1.2G;

b) Produtos a granel;

c) Desmanches, montagens e alterações das características de fabricação;

d) Estocagem e comércio de pólvora negra, gás, combustíveis, gasolina, álcool, querosene e 

outros produtos similares.

IV - Os fogos de artifício estocados em estabelecimentos varejistas deverão estar dispostos de 

forma fracionada, em prateleiras arejadas, construídas de material incombustível;

V - Fica proibido manter fogões, fogareiros, aquecedores, velas acesas, bem como qualquer 

aparelho que possa promover  chamas ou faíscas dentro dos estabelecimentos destinados a 

venda de fogos.

VI  -  Na  área  de  comercialização  devem  ser  colocados  extintores  de  incêndio,  de  água 

pressurizada, espuma mecânica ou pó químico e um de CO2, a critério do órgão fiscalizador 

competente,  bem como  avisos  de  alerta  com os  dizeres:  “CUIDADO, EXPLOSIVOS” e 

“NÃO FUMAR”, numa quantidade mínima três de cada um dos avisos”.
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§ 9º.  O local destinado ao estoque de fogos de artifício deverá ser construído em alvenaria ou 

concreto, com paredes bem acabadas, cobertura de laje de concreto simples ou telhas.

§ 10. A metragem do cômodo de que trata o parágrafo anterior deste artigo não poderá ser 

superior a 48 (quarenta e oito) metros cúbicos, devendo o acesso ser feito através de porta 

corta fogo em aço, com abertura para fora, com janelas para ventilação cruzada com tela de 

aço malha 100 (cem) ou inferior, ou sistema de ventilação forçada. O depósito deve contar 

com pelo menos uma porta de emergência. 

§ 11. A estocagem do material não poderá ser feita diretamente no chão e/ou encostada em 

paredes  e  teto,  sendo obrigatório  o uso  de  estrados  de madeira  para  acondicionamento  e 

isolamento dos fogos.

§ 12. O material estocado não poderá ocupar mais de 2/3 (dois terços) da metragem cúbica do 

depósito, que na hipótese da metragem máxima será de 32 (trinta e dois) metros cúbicos.

§ 13. Os depósitos anexos às lojas já existentes, cujas medidas ultrapassem o prescrito no 

parágrafo primeiro deste artigo,  terão sua capacidade de estocagem limitada a 32 (trinta e 

dois) metros cúbicos.

§  14. Todas  as  lojas  deverão  ter  pelo  menos  um funcionário  com curso  de  prevenção  e 

combate a incêndios e primeiros socorros. O certificado de curso de prevenção e combate a 

incêndios e primeiros socorros terá validade de dois anos, sendo obrigatória a reciclagem após 

este período. 

§ 15. Só é permitido o comércio atacadista para as empresas que possuírem alvará para este 

fim, além do Certificado de Registro ou Título de Registro.

§ 16. A venda no atacado deve ser feita por catálogo(s) e/ou produto(s) inerte(s), não sendo 

permitida a carga e descarga de fogos de artifício em zona urbana a título de pronta entrega.

§ 17. A queima  dos  fogos de artifício  dependerá  de licença  dos  órgãos  de defesa civil  e 

segurança  pública,  com  hora  e  local  previamente  designados,  e  executada  por  empresa 

detentora de Certificado de Registro no Exército Brasileiro e registro no órgão responsável no 

Estado do Rio de Janeiro

§ 18. O transporte de fogos de artifício deverá ser comunicado previamente à defesa civil 

estadual e ao órgão de segurança pública responsável.

§ 19. Devem ser observadas as seguintes distâncias entre o local da queima e espectadores, 

edificações e veículos:
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Calibres 

(polegada

s)

3 4 5 6 7 8 9 10 12 16

Distância 

(metros)

64 85 107 12

8

149 171 193 214 256 342

§ 20. As distâncias a serem observadas para postos de combustíveis, depósitos de inflamáveis 

e de outros tipos de explosivos, para áreas de proteção ambiental e hospitais são as seguintes:

Calibres 

(polegadas)

3 4 5 6 7 8 9 10 >12

Distâncias 

(metros)

128 171 213 256 299 341 384 426 500

§ 21. Excetuam-se da tabela de distâncias especificadas no parágrafo anterior deste artigo os 

postos de gasolina inertizados e cercados com tapumes.

§ 22. Fica proibida, em qualquer hipótese, a queima de fogos nas areias das praias. 

§ 23. Em qualquer local em que seja realizado o show pirotécnico é obrigatório o isolamento 

da área, separando o público dos fogos, numa distância de, no mínimo, o estabelecido no §19.

§ 24. Em todo espetáculo  pirotécnico  é  obrigatória  a  presença de responsável  técnico  em 

pirotecnia, o qual se responsabilizará civil e criminalmente pela queima, solidariamente com a 

empresa contratante.

§  25. O  contratante  responderá  solidariamente  com  os  profissionais  e  com  a  empresa 

contratada para o queima de fogos, caso a contratada não esteja devidamente legalizada.

§  26. É  permitida  a  montagem  de  show  pirotécnico  em  plataformas  fixas  ou  móveis, 

especialmente desenvolvidas para a execução do espetáculo, desde que vistoriada e aprovada 

pelos órgãos competentes do Estado.

§  27. O  material  utilizado  para  a  queima  de  fogos  deverá  obedecer  as  seguintes 

especificações:

a) para  bombas  de  até  3  polegadas  poderão  ser  utilizados  tubos  de  papelão; 

b) para bombas acima de 3 polegadas só poderão ser utilizados tubos de fibra de vidro, PeAD 

(Polietileno de alta densidade), capazes de absorver o impacto da explosão dentro do tubo sem 
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se romper, ou materiais que se desintegrem com a explosão;

c) Fica proibida a utilização de tubos de PVC para lançamento de bombas.

§ 28. Após o término do espetáculo pirotécnico deverá ser realizada rigorosa vistoria no local, 

num raio  proporcional  ao  poder  das  bombas  utilizadas,  com  vistas  ao  recolhimento  dos 

materiais eventualmente não deflagrados. A vistoria referida , bem como a remoção de todo o 

material utilizado na queima de fogos, deverá ser executada pela empresa contratada para a 

realização do evento.

§ 29. É proibida a execução de show pirotécnico sem a expedição da devida licença da defesa 

civil estadual e do órgão de segurança pública responsável.

Capítulo XIII

Do  Uso  e  Comercialização  de  Aparelhos  de  Defesa  Pessoal  Capazes  de  Produzir 

Choques Elétricos

Art. 150  - O uso e a comercialização, de aparelhos de defesa pessoal capazes de produzir 

choque elétrico,  no Estado do Rio de Janeiro, dependerão de autorização da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública. (lei 2724)

Art. 151 - As empresas que comercializam os aparelhos de que trata este Capítulo deverão no 

ato da venda preencher um cadastro com os seguintes dados: (lei 2724)

I – Nome do consumidor;

II – Endereço;

III – Identidade;

IV – Destinação do aparelho.

Parágrafo  único  –  As  empresas  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo,  deverão  remeter 

mensalmente para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro uma cópia 

com todos os dados dos compradores dos referidos aparelhos.

Capítulo XIV
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Da Comercialização  de  Peças  de  Uniformes,  Distintivos  e  Insígnias  da Policia  Civil, 

Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento do Sistema 

Penitenciário e Guarda Municipal

Art.  152 -  As  pessoas  jurídicas  que  confeccionam,  distribuem e  comercializem peças  de 

uniforme, distintivos e insígnias da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros  Militar,  Departamento  do  Sistema  Penitenciário  e  Guarda  Municipal,  deverão 

cadastrar-se junto à Secretaria de Segurança Pública para o exercício de suas atividades. (Lei 

950)

Parágrafo  único. Consideram-se  peças  de  uniformes,  além  da  indumentária  própria,  os 

modelos, descrições, composições e peças acessórias ou complementares destes.

Art. 153 - Após o cadastramento a que se refere o artigo anterior, a Secretaria de Segurança 

Pública emitirá o respectivo certificado de autorização, que deverá ficar exposto em lugar 

visível no estabelecimento comercial e terá validade de dois anos. (Lei 950)

Art. 154 -  As peças de uniforme, distintivos ou insígnias serão comercializadas no varejo, 

exclusivamente para os integrantes dos órgãos referidos no artigo 203, mediante identificação 

do  consumidor,  que  deverá  apresentar  carteira  de  identidade  funcional  e  documento  de 

autorização de compra expedido pela instituição a que pertence. (Lei 950)

§  1°.  O  vendedor  deverá  preencher  formulário  de  identificação  do  comprador,  do  qual 

constará  a  data  da  venda,  o  tipo  e  a  quantidade  de  peças  adquiridas,  o  nome  completo,  

matrícula ou registro funcional, unidade de lotação.

§ 2°.  O formulário de identificação do comprador, os documentos de comercialização e as 

notas fiscais permanecerão arquivados pela empresa por um período de cinco anos.

Art. 155 -  Caberá ao Poder Executivo, através da Secretaria de Segurança Pública, a ação 

fiscalizatória, devendo adotar as providências cabíveis na hipótese da ocorrência de qualquer 

irregularidade. (Lei 950)

Art. 156 -  O descumprimento da presente Capítulo sujeitará o infrator, conforme o caso, às 

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e penal: (Lei 950)

I- Advertência;
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II - Multa;

III - apreensão do produto;

IV -proibição de fabricação do produto;

V - suspensão do fornecimento do produto;

VI -suspensão temporária da atividade;

VII - cassação da licença do estabelecimento;

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente.

Capítulo XV

Dos Serviços de Telefonia Fixa, Móvel e Acesso à Internet

Art. 157 - Ficam as operadoras que exploram os serviços de telefonia móvel sediadas no 

Estado do Rio de Janeiro obrigadas a disponibilizarem, aos usuários e clientes, os serviços de 

assistência técnica nos finais de semana. (lei 6493)

Art. 158 - É vedada a cobrança do serviço telefônico de conversas eróticas, efetuadas através 

de telefonema internacional, se as mesmas forem efetuadas diretamente na conta telefônica, 

sem expressa autorização do usuário à companhia telefônica. (lei 2544)

§ 1º. É vedada a veiculação de anúncios, através de qualquer veículo, que não explicitem, de 

forma clara, a forma de cobrança do serviço referido no caput. (lei 2544)

§ 2º O serviço de que trata  caput e o parágrafo anterior também poderá ser prestado se a 

cobrança for efetuada via cartão de crédito do usuário. O proprietário de linha telefônica em 

que for efetuada a cobrança dos serviços, em desacordo com o preceituado, tem o direito de 

questionar  a cobrança sem o prévio pagamento dos mesmos,  no prazo de quinze dias do 

recebimento da cobrança. (lei 2544)

§  3º  Aos  infratores  aplica-se  as  penalidades  devidas,  que  reverterão  em favor  do  Fundo 

Nacional da Infância e da Adolescência. (lei 2544)

Art. 159 - Ficam obrigadas todas as lojas de telefonia, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 

a  fixar  em lugar  visível  o  número  da  Central  de  Atendimento  da  Agência  Nacional  de 

Telecomunicações (ANATEL) bem como o número da Central para Portadores de Deficiência 

Auditiva. (Lei 6353)



129

Parágrafo único. Acompanhado do número da Central de Atendimento da Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL), deverá constar a seguinte mensagem:

"Para  registrar  reclamações,  denúncias,  sugestões  ou  pedidos  de  informações,  contate  a 

ANATEL." (Lei 6353)

Art. 160 - Torna-se obrigatório o cancelamento do serviço de radiocomunicação, telefonia 

móvel, fixa e afins, quando solicitado pelo consumidor, independente de haver cobranças em 

aberto. (Lei 6341)

Art. 161 - Ficam as operadoras de telefonia proibidas de cobrarem taxas de usuários dos 

serviços que liguem para a própria operadora.

Parágrafo  único.  O  descumprimento  do  disposto  nesta  Lei  sujeitará  os  infratores  às 

penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. (Lei 6320)

Art.  162 -  Ficam obrigadas  as  concessionárias  dos  serviços  de  telefonia  fixa  e  celular  a 

cancelarem a multa contratual de fidelidade, 12 (doze) meses, quando o usuário comprovar 

que perdeu o vínculo empregatício após a adesão do contrato.

Art.  163  - Dispõe  sobre  a  possibilidade  de  acúmulo  das  franquias  de  minutos  mensais 

ofertados  pelas  operadoras  de  telefonia.

Parágrafo  único. Os  minutos  de  franquia  não  utilizados  no  mês  de  sua aquisição serão 

transferidos, enquanto não forem utilizados, para os meses subsequentes. (lei 5934)

Art. 164 - As operadoras de telefonia fixa e móvel, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 

deverão omitir no detalhamento das contas as informações relativas às ligações realizadas ao 

disque denúncia. (Lei 6.189)

Art. 165 - Ficam obrigadas as concessionárias dos serviços de internet a cancelarem a multa 

contratual de fidelidade, 12 (doze) meses, quando o usuário comprovar que perdeu o vínculo 

empregatício após a adesão do contrato. (lei 6.337)
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Art. 166 - É obrigatória a divulgação individualizada, por parte das empresas concessionárias 

de serviços de telefonia fixa no Estado do Rio de Janeiro, de todas as chamadas locais às salas 

de bate-papo. (lei 5263)

Parágrafo único. A divulgação de que trata o caput deste artigo será efetuada através de fatura 

mensal de consumo, onde constarão o número do telefone discado, o tempo de duração e o 

valor da ligação.

Art. 167 - Ficam obrigadas as operadoras de telefonia celular com atuação no Estado do Rio 

de Janeiro a disponibilizarem, em todos os locais de ativação de linha telefônica celular, o 

serviço de desativação da mesma. (lei 4908)

§ 1º.  Caso a operadora ofereça outros meios de desativação, o consumidor poderá optar por 

estes.

§  2º  -  Os pontos  de  desativação de linha  telefônica  celular  disporão de folha  de distrato 

composta em duas vias, sendo uma delas do solicitante.

§ 3º - A operadora terá prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para desativação da linha.

Capítulo XVI

Dos Serviços Financeiros

Art. 168 - São obrigações:

I  – dos  bancos e demais  instituições  financeiras  possuir,  em local  acessível  e  visível  aos 

consumidores, tabela, contendo todos os produtos e serviços prestados de forma gratuita. (Lei 

6.224)

II – das agências e dos postos de serviços bancários instalar divisórias entre os caixas e ao 

respectivo  espaço  reservado  para  clientes  que  aguardam  atendimento,  proporcionando 

privacidade as operações financeiras. (Lei 6.226)

§ 1º. Além da tabela constante do inciso I, deverá ser também disponibilizado tabela em braile 

para os deficientes visuais. (Lei 6.224)

§  2º.  Os  estabelecimentos  envolvidos  nas  disposições  do  inciso  I  terão  um prazo  de  60 

(sessenta) dias para se adequarem. (Lei 6.224)
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§ 3º. O não cumprimento do disposto no inciso II sujeitará o infrator a multa e a fiscalização e 

aplicação  de  penalidades  competirão  ao  órgão  Estadual  de  Defesa  do  Consumidor  ou  a 

entidade municipal assemelhada. (Lei 6.226)

§ 4º. As agências e os postos de serviços bancários referidos no incisosII terão o prazo de 12 

(doze) meses, a contar da regulamentação da Lei, para proceder à devida adaptação as suas 

disposições. (Lei 6.226)

§ 5º.  Para os  efeitos  deste  artigo,  o  consumidor  e  os  estabelecimentos  comerciais  são os 

descritos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. (Lei 6.224)

Art. 169 - Fica proibida a oferta de crédito através de abordagem pessoal dos consumidores. 

(Lei 6.228)

§ 1º.  .  Considera-se abordagem pessoal,  para os efeitos desta Lei,  a prática de marketing 

direto,  realizada  pelos  fornecedores  ou  seus  prepostos,  nas  imediações  de  seus 

estabelecimentos,  que  visa  angariar  clientela,  prevalecendo-se  da  ingenuidade  dos 

consumidores,  tendo em vista  a  sua  idade,  saúde,  conhecimento  ou condição social.  (Lei 

6.228)

§ 2º. Sujeitam-se às disposições desta Lei, em especial, as financeiras, as administradoras de 

cartão  de  crédito  e  quaisquer  outras  empresas  que  ofereçam  serviços  de  crédito  e 

financiamento ao consumidor. (Lei 6.228)

§  3º.  O  Poder  Executivo  regulamentará  o  presente  artigo  e,  através  do  PROCON  RJ  – 

Autarquia de Proteção e Defesa ao Consumidor, promoverá a fiscalização e a aplicação das 

sanções cabíveis. (Lei 6.228)

Art. 170 - As empresas comerciais, industriais e as prestadoras de serviço, inclusive as de 

natureza bancária, financeira e de crédito, sediadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e 

que promovam vendas a crédito, serviços a crédito ou serviços de crédito, são obrigadas a 

fornecer  as  razões  das  negativas  ou  indeferimentos  de  financiamentos,  por  escrito,  em 

documento hábil, emitido em papel timbrado da empresa. (Lei 2.868)

Parágrafo único. No caso das empresas imobiliárias, ficam as mesmas obrigadas a fornecer 

recibo discriminado referente às taxas cobradas por levantamentos feitos sobre a vida pessoal 

dos pretendentes. (Lei 2.868)



132

Art. 171  - A comunicação a que se refere o artigo anterior deverá ser feita expressa e da 

seguinte forma: (Lei 4.670)

I - na própria fatura no caso de inadimplemento, comunicando o dia em que o cartão será 

suspenso; (Lei 4.670)

II - por via telefone no caso de alegação de procedimento obscuro ou fora dos padrões; (Lei 

4.670)

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, a comunicação deverá ser feita pelo telefone do 

cliente ou do estabelecimento comercial. (Lei 4.670)

Art. 172 - O descumprimento deste Capítulo sujeitará o infrator às multas previstas na Lei 

Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, na forma disciplinada pela Lei Estadual nº 3.906, 

de 25 de junho de 2002. (Lei 6.224)

Capítulo XVII

Das  Normas  de  Segurança  para  Operações  de  Exploração,  Produção,  Estocagem  e 

Transporte de Petróleo e seus Derivados (Lei 3.801)

Art. 173 - Fica proibida, em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, a comercialização 

de combustíveis derivados de petróleo com a adição de chumbo. (lei 2389 e 6198)

Art. 174 - As operações de exploração, produção, estocagem e transporte de petróleo e seus 

derivados, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, adotarão as normas de segurança previstas 

neste Capítulo. (Lei 3801)

Parágrafo único - As atividades descritas no caput enquadram-se nos pressupostos do Art. 276 

da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e como tal dependerão da adoção de melhores 

tecnologias de controle para proteção do meio ambiente.

Art. 175 –  Para os fins previstos neste Capítulo, define-se como atividades de exploração, 

produção, estocagem e transporte de petróleo e seus derivados: (Lei 3801)

I - Plataformas petrolíferas offshore; 

II - Refinarias; 

III - Oleodutos; 
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IV - Portos de embarque e desembarque de petróleo; 

V - Navios petroleiros; 

VI - Tanques de estocagem de grande capacidade. 

Art. 176 - A concessão ou renovação de licenças ambientais de instalação e operação para as 

atividades  descritas  neste  Capítulo  pelo órgão competente  do Estado,  fica condicionada a 

apresentação, pela requerente, de aplicação de medidas preventivas e equipamentos que visem 

a impedir a contaminação do meio ambiente por derramamento de petróleo e seus derivados. 

(Lei 3801)

§ 1º. Tais medidas deverão ser suficientes para mitigar os impactos ambientais negativos na 

região do projeto e em áreas direta ou indiretamente afetadas pelo risco de contaminação. 

§  2º.   Consideram-se  como  medidas  preventivas,  a  utilização  de  sistemas  de  barreiras 

absorventes de petróleo e seus derivados, que seja capaz de manter o óleo absorvido na água, 

sem riscos de vazamento e evite a dispersão do petróleo e seus derivados no meio ambiente, 

água ou terra.

§3º. Não são aceitáveis sistemas não resistentes aos hidrocarbonos ou que provoquem reação 

química no meio ambiente,  prejudicando a fauna e a flora marinha ou terrestre ou, ainda, 

ofereçam risco de incêndio. 

Art. 177 - O descumprimento do disposto neste Capítulo constitui infração administrativa e a 

responsabilidade  será  apurada  pelo  órgão  ambiental  competente  através  de  processo 

administrativo,  independente  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  consoante  a  legislação 

ambiental em vigor. 

Capítulo XVIII

Uso e comercialização de moto-serra

Art. 178 - O uso e a comercialização de motosserras, no Estado do Rio de janeiro, dependerão 

de autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. (lei 1.309)

Parágrafo único- Caberá à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, através de ato próprio, 

expedir as normas de utilização e comercialização de motosserras. (lei 1.309)
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Art. 179 - As infrações do dispositivo do presente Capítulo sujeitam os infratores às seguintes 

penalidades: (lei 1.309)

I - Multa;

II - Interdição, em caso de estabelecimento comercial.

Capítulo XIX

Medidas orientadoras aos frequentadores de recinto fechados, nos casos de acidentes de 

grande porte, explosões, incêndios ou pânico. (lei 1.535)

Art. 180 - Os cinemas, teatros, salas de vídeo, boates, bancos, restaurantes, clínicas médicas, 

hotéis,  hospitais,  escolas,  circos  e  estabelecimentos  comerciais  ficam  obrigados  a  adotar 

medidas  que orientem os frequentadores para eventual início de acidente de grande porte, 

explosões, incêndio ou pânico. (lei 1.535)

§ 1º.  Nos cinemas,  teatros  e  salas  de espetáculos  em geral,  estes  avisos  serão dados por 

chamada  oral  ou  filme  de  curta  metragem,  explicando  o  modo  de  proceder  diante  de 

imprevistos.  Nesses  avisos,  serão  citados  o  número  e  a  localização  das  portas  de  saída, 

instalação de equipamentos e pedido de calma. (lei 1.535)

§  2º.  Nos  estabelecimentos  como  bancos,  “shoppings”,  discotecas,  restaurantes,  boates, 

clínicas médicas, hotéis, hospitais, escolas, circos e lojas comerciais, as normas de segurança 

serão impressas e afixadas em lugares visíveis, em tamanho e quantidade que permitam as 

pessoas,  que  ali  trabalhem  ou  circulem  temporariamente,  tomar  ciência  da  forma  de 

procedimento, nos casos previstos neste artigo.

§ 3º. Nos hotéis, as normas e os procedimentos de segurança serão impressos e afixados atrás 

das portas de entrada dos quartos, das portas dos banheiros e próximos aos elevadores, no 

corredor do prédio, em quadro de avisos, de forma a permitir a todos os hóspedes, bem como 

as pessoas que ali trabalham, tomar ciência da maneira pela qual devam proceder, em caso de 

acidente.

§ 4º. Caberá a Secretaria de Estado da Defesa Civil regulamentar e fiscalizar o cumprimento 

do presente Capítulo. (lei 1.535)

§ 5º. Em caso de violação, o infrator ficará sujeito à seguinte penalidade: Pena de advertência,  

por ocasião da lavratura do ato de ocorrência da primeira infração. (lei 1.535)
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Capítulo XX

Da segurança privada e congêneres

Art. 181 - As empresas de segurança privada, localizadas no Estado do Rio de Janeiro, que 

oferecem serviços de rastreamento de veículos ou residências, via satélite ou outro meio de 

interceptação, ficam obrigadas a comunicarem de imediato, ao setor competente da área de 

segurança pública, assim que o serviço de rastreamento for acionado por um de seus clientes.

 § 1º. Toda e qualquer empresa de segurança privada referenciada no caput deverá manter o 

endereço e os telefones dos órgãos de segurança pública do Estado.

 § 2º. Nas hipóteses de localização de veículos furtados ou roubados, as empresas referidas no 

caput  deste  artigo  deverão  comunicar  o  fato  de  imediato  à  Delegacia  circunscricional 

responsável pela área da recuperação. (lei 4511)

Art. 182 - As empresas de segurança privada, no caso de ocorrência, deverão entregar ao 

órgão de segurança competente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as fitas com as 

gravações em que se tenha constatado tal ocorrência. (lei 4511)

Art.  183  - Fica  vedada  por  parte  das  empresas  particulares  de  segurança  a utilização de 

uniformes  que  venham  a  se  confundir  com  os  uniformes  das  forças  armadas  e  forças 

auxiliares.  (Lei  4470)

§ 1º.  Entende-se por forças auxiliares as enumeradas no artigo 183 da Constituição Estadual.

§ 2º. Fica vedada a utilização de meios de transporte com características semelhantes aos das 

forças armadas e forças auxiliares.

Capítulo XXI

Da nutrição enteral e parental

(lei 4472)

Art. 184 - Para efeito do disposto no inciso VII do Art. 293 da Constituição Estadual, ficam 

as  empresas  de  manipulação  de  nutrição  enteral  e  parenteral,  sediadas  e/ou  instaladas  no 

Estado do Rio de Janeiro, submetidas a fiscalização de equipe da vigilância sanitária estadual, 
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que realizará, no mínimo, três inspeções sistemáticas e três inspeções de acompanhamento, 

anualmente. (lei 4472)

Parágrafo único – No prazo máximo de 10 (dez) dias após o término das inspeções realizadas, 

o órgão responsável enviará pareceres das mesmas ao Conselho Estadual de Saúde do Rio de 

Janeiro e à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 185 -  As empresas  de manipulação de nutrição enteral  e parenteral  deverão realizar, 

quinzenalmente, exames microbiológicos da qualidade da água, após filtragem, devendo seus 

resultados  serem  apresentados  à  equipe  da  vigilância  sanitária  estadual,  no  ato  de  sua 

inspeção. (lei 4472)

Parágrafo único – A não realização destes  exames microbiológicos  implicará  na imediata 

suspensão das atividades da empresa, com sua imediata interdição pela vigilância sanitária.

Art. 186 - Para o devido cumprimento deste Capítulo, torna-se obrigatório às empresas de 

manipulação de nutrição enteral e parenteral: (lei 4472)

I – A instalação de filtros purificadores em todas as entradas de água existentes.

II – Atingir o nível de 100% (cem por cento) de avaliação microbiológica do produto final 

contido  nas  bolsas  de  nutrição,  sendo  vedado  o  exame  de  coletas  por  amostragem  para 

análise. Cada tipo de nutrição deverá ser tratado como um lote individual.

III – Não permitir  que infusões recém preparadas e sem nenhuma quarentenização prévia, 

aguardando o teste de esterilidade, sejam enviadas ao serviço requisitante antes de decorridas 

24 (vinte e quatro) horas, necessárias para obtenção do resultado do teste bacteriológico.

IV – Após a obtenção do resultado do teste bacteriológico, com a sua devida comprovação, a 

nutrição deverá ser imediatamente  encaminhada ao serviço requisitante,  acompanhada dos 

respectivos laudos.

V – Trocar as luvas estéreis, a cada término de manipulação realizada individualmente, ou, 

caso sua integridade esteja minimamente comprometida.

Parágrafo único – O não cumprimento  de qualquer  dos incisos  deste artigo,  acarretará  às 

empresas a não aprovação ou revalidação das instalações pela vigilância sanitária, bem como 

a suspensão de suas atividades.

Art.  187  -  Nas unidades  hospitalares,  a  administração das  soluções  de  nutrição  enteral  e 

parenteral deverão ser infundidas em equipamentos com filtros de micra. (lei 4472)
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Parágrafo único – Em caso de qualquer  reação adversa após o uso de nutrição  enteral  e 

parenteral,  esta  deverá  ser  imediatamente  suspensa,  sendo  a  ocorrência  imediatamente 

comunicada à autoridade de saúde competente.

Capítulo XXII

Das empresas prestadoras de serviço de venda de ingressos

(Lei 6103 alterada pela lei 6321)

Art.  188  - Fica  regulamentada  a  cobrança  da  Taxa  de  Conveniência  pelas  empresas 

prestadoras de serviço de venda de ingressos pela internet ou telefone no Estado do Rio de 

Janeiro. (lei 6321)

§ 1º. Tem-se por Taxa de Conveniência a prestação de serviço de venda de ingressos para 

show,  teatro,  cinema  e  outros  espetáculos  pela  internet  ou  telefone,  em conjunto  com a 

possibilidade do consumidor em imprimir o seu ingresso ou retirá-lo em guichê específico 

para este fim.

§ 2º. A taxa de Conveniência não corresponde à entrega do ingresso em domicílio, ficando a 

critério do consumidor a contratação em separado deste serviço.

Art. 189 - Para eventos cujo público ultrapasse a 1.000 (mil) pessoas: (lei 6321)

§ 1º. A venda de ingressos pela Internet ou telefone com a cobrança da Taxa de Conveniência 

deve ser realizada, concomitantemente, com a abertura dos postos de venda ou, quando ocorra 

antes, deve ser reservada uma quantidade mínima de ingressos de 25% (vinte e cinco por 

cento)  de  cada  setor  para  os  postos  de  venda,  sem  taxa  de  conveniência.

§ 2º. A taxa de conveniência não pode ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do valor de 

face dos ingressos. 

Art. 190 - Fica vedada a cobrança de taxa de entrega nas bilheterias oficiais ou em pontos de 

venda. Somente é permitida a cobrança de taxa de entrega quando a mesma for realizada em 

domicílio. (NR) (lei 6321)

§ 1º. O valor da Taxa de Conveniência não pode variar de espetáculo para espetáculo dentro 

do mesmo site de venda.
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§ 2º. O valor da Taxa de Conveniência é cobrado por compra realizada, uma única vez, para 

cada consumidor, independentemente da quantidade de convites e/ou ingressos adquiridos.

Art. 191 - O estabelecimento ou prestador de serviço que infringir esta Capítulo ficará sujeito 

às sanções previstas no artigo 56 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código 

de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 60.  (lei 6321)

Capítulo XXIII

Das Lan Houses e estabelecimentos congêneres

Art. 192 - Ficam os estabelecimentos, que prestam serviços de acesso à internet como "Lan 

House", "Cyber´s Café" e similares, proibidos de manterem suas fachadas com películas do 

tipo "fumê" ou de utilizarem qualquer outro material que impeça a visualização do interior de 

suas dependências. (lei 6396)

Art. 193 - Fica proibida a abertura de estabelecimentos comerciais voltados para a locação de 

máquinas de jogos de computador, denominados “lanhouses”, a uma distância menor que 1 

(um) mil metros das unidades de ensino de fundamental e médio, no âmbito do Estado do Rio 

de  Janeiro.

Parágrafo único - A não observância da presente Lei implicará no fechamento imediato do 

estabelecimento comercial. (lei 4782)

Art. 194 - Ficam obrigados todos os estabelecimentos  comerciais  que locam terminais  de 

computadores para acesso à Internet, a terceiros (público em geral), no âmbito do Estado do 

Rio de Janeiro, a exigir identidade dos usuários de quando das locações e a manter livro, com 

data,  hora  e  identificação  do  usuário,  bem  como  do  terminal  utilizado.  (lei  5132)  

§ 1º. Estão inseridas no presente artigo todas as empresas que, de forma promocional ou não, 

cederem acesso à Internet ao público, excetuando-se os sistemas do tipo Intranet.

§  2º. Fica  o  Poder  Executivo  Estadual  autorizado  a  destinar  à  Secretaria  de  Estado  de 

Segurança  Pública,  como  órgão  competente,  a  aplicação  da  multa  preceituada  no  artigo 

anterior  e  destinar  a  totalidade  do valor arrecadado  com  as  multas  ao  fundo  especial  da 

Secretaria de Segurança Pública.
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Art. 195 - Os Centros de Inclusão Digital CID (lan houses) passam a ser reconhecidos como 

entidades  de  especial  interesse  social  para  universalização  do  acesso  à  rede  mundial  de 

computadores  -  internet  -  para  fins  de  garantir  o  exercício  da  cidadania,  sendo  também 

reconhecidos como entidades prestadoras de serviços multipropósitos. (Lei 6.235)

Parágrafo único.  São regidos por este artigo os estabelecimentos comerciais  instalados no 

Estado do Rio de Janeiro que ofertam a locação de computadores e máquinas para acesso à 

internet, utilização de programas e de jogos eletrônicos, abrangendo, mas não limitados, aos 

designados  como  "lan  houses",  cibercafés  e  "cyber  offices",  os  quais  oferecem  os 

denominados serviços multipropósitos, que efetivamente: (Lei 6.235)

I  -  estimulam  o  desenvolvimento  educacional  e  cultural  do  cidadão,  mediante  a 

disponibilização  de  programas  ou  equipamentos  que  permitam o  acesso  à  pesquisa  e  ao 

estudo;

II  -  possibilitam o acesso para fins sociais,  profissionais,  de entretenimento,  bem como a 

conexão  com  instituições  públicas  para  cumprimento  das  obrigações  legais,  sociais  e  o 

exercício da cidadania.

Art. 196 - Entender-se-á como inclusão digital a democratização do acesso às tecnologias da 

informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação. (Lei 6.235)

Parágrafo único.  Competirá  ao Estado do Rio de Janeiro apresentar  projetos e  ações  que 

facilitem o acesso de pessoas  de baixa  renda,  bem como das que possuírem dificuldades 

locomotoras ou outras necessidades especiais, às tecnologias da informação e comunicação, 

estimulando também o desenvolvimento de tecnologias que ampliem a acessibilidade para 

usuários com deficiência, necessidades especiais e cidadãos da terceira idade. (Lei 6.235)

Art. 197 - Os Centros de Inclusão Digital - CID (lan houses) deverão possuir implementos 

técnicos, tais como softwares ou hardwares, ou outros, que possibilitem: (Lei 6.235)

I - inibir o acesso de menores de 18 (dezoito) anos à conteúdos inapropriados para a sua faixa 

etária, respeitando a classificação indicativa do Ministério da Justiça;

II - garantir a inviolabilidade dos dados pessoais do usuário, bem como do conteúdo acessado, 

salvo na hipótese de ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual 

penal.
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§ 1º. Aos usuários dos Centros de Inclusão Digital - CID (lan houses) é assegurado, em seu 

interior  e  na  tela  inicial  de  cada  computador,  o  direito  à  informação  sobre  as  diretrizes 

estabelecidas nesta Lei e, aos proprietários e gestores, o dever de implementá-las. (Lei 6.235)

§ 2º. O descumprimento deste artigo implica no descredenciamento automático do Centro de 

Inclusão Digital - CID (lanhouse) dos programas de apoio público e na perda dos benefícios 

concedidos  por  leis  e  projetos  promovidos  por  órgãos  públicos,  sem  prejuízo  de  outras 

penalidades legais. (Lei 6.235)

Art. 198 - Os estabelecimentos tratados neste Capítulo deverão: (Lei 6.235)

I  -  adotar  medidas  e  utilizar  meios  de  propaganda,  inclusive  quando  disponibilizada  por 

instituições públicas,  que estimulem o desenvolvimento educacional e cultural  do cidadão, 

facilitando e orientando a disponibilização de programas que permitam o acesso à pesquisa e 

ao estudo; (Lei 6.235)

II – estimular o acesso à internet para fins sociais, profissionais, de entretenimento, bem como 

a conexão com instituições públicas para cumprimento das obrigações legais e exercício da 

cidadania;

III - implementar soluções que facilitem o acesso a portadores de necessidades especiais. (Lei 

6.235)

Art. 198 - O Estado do Rio de Janeiro e os seus municípios poderão implantar parcerias com 

os  estabelecimentos  disciplinados  por  esta  Lei  para  desenvolvimento  de  atividades 

educacionais, culturais, de utilidade pública, de interesse do cidadão e da Administração, com 

vistas  à  universalização  do  acesso  à  internet,  podendo,  inclusive,  buscar  a  União  para 

propiciar apoio institucional. (Lei 6.235)

Parágrafo único.  As parcerias  de que trata  o  caput  deste  artigo  poderão ser estabelecidas 

visando a expansão dos serviços às periferias e zonas rurais dos municípios, possibilitando o 

amplo acesso dessas populações à rede internet. (Lei 6.235)

Art. 199 - Os municípios, organizações e associações representativas dos Centros de Inclusão 

Digital  -  CID (lanhouses),  bem como o Estado do Rio de Janeiro poderão criar selos de 

qualificação  para  os  Centros  de  Inclusão  Digital  -  CID  (lanhouses),  a  serem conferidos 

àqueles que cumprirem os propósitos desta Lei ou que se caracterizem como de promoção de 

bem estar social. (Lei 6.235)
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Art. 200 - Os órgãos da Administração Pública, em suas atividades regulares, observarão a 

classificação de atividade  econômica  definida nesta Lei  para qualquer  fim ou efeito.  (Lei 

6.235)

Capitulo XXIV

Da Vedação ao Cultivo Comercial De Organismos Geneticamente Modificados (Ogm) 

(Lei 3.967)

Art. 201 - É vedado o cultivo comercial de organismos geneticamente modificados (OGMs) 

no Estado do Rio de Janeiro. (lei 3967)

Art. 202 - Organismo geneticamente modificado (OGM) é definido legalmente como: (lei 

3967)

I  – organismo  –  toda  entidade  biológica  capaz  de  reproduzir  e/ou  de  transferir  material 

genético, incluindo vírus, prions e outras classes que venham a ser conhecidas;

II  – ácido  desoxirribonucléico  (ADN),  ácido  ribonucléico  (ARN) –  material  genético  que 

contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência;

III – moléculas de ADN/ARN recombinante – aquelas manipuladas fora das células vivas, 

mediante  a  modificação  de  segmentos  de  ADN/ARN  natural  ou  sintético  que  possam 

multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda, as moléculas de ADN/ARN resultantes dessa 

multiplicação. Consideram-se, ainda, os segmentos de ADN/ARN sintéticos equivalentes aos 

de ADN/ARN natural;

IV  – organismo  geneticamente  modificado  –  OGM  –  organismos  cujo  material  genético 

(ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética;

V – engenharia genética – atividade de manipulação de moléculas ADN/ARN recombinante.

§ 1º. Não são considerados  como OGM aqueles  resultantes  de  técnicas  que  impliquem a 

introdução  direita,  num  organismo,  de  material  hereditário,  desde  que  não  envolvam  a 

utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou OGM, tais como: fecundação in vitro, 

confugação, transdução, transformação, indução poliplóide e qualquer outro processo natural.

§ 2º. Este artigo não se aplica quando a modificação genética for obtida através das seguintes 

técnicas, desde que não impliquem a utilização de OGM como receptor ou doador:
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I – mutagênese;

II – formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal;

III – fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células vegetais, que possa ser produzida 

mediante métodos tradicionais de cultivo;

IV – autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe de maneira natural. 

Art.  203  - É  vedada  a  comercialização  de  produtos  que  contenham  em sua  composição 

substâncias  provenientes  de  organismos  geneticamente  modificados  que  tenham  como 

finalidade a alimentação humana ou animal. (lei 3967)

Art. 204 - As empresas nacionais ou estrangeiras, ao desenvolverem no Estado do Rio de 

Janeiro pesquisas, testes, experiências ou atividades na área da Biotecnologia e da Engenharia 

Genética,  deverão  notificar  ao  Poder  Executivo,  através  de  seus  órgãos  competentes.  (lei 

3967)

Parágrafo único – A não notificação ao Poder Executivo, sobre a matéria de que trata o caput 

deste artigo, será fato impeditivo à continuidade das atividades nas áreas referidas.

Art.  205  - O Poder  Executivo  regulamentará  este  Capítulo,  no  que  for  necessário  à  sua 

aplicação.

Capítulo XXV

Da comercialização e utilização de “sprays” que contenham Clorofluorcarbonos (CFC) 

(lei 1.843)

Art.  206 -  Ficam  proibidas,  em  todo  o  território  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  a 

comercialização  e  utilização  de  “Sprays”  que  contenham clorofluorcarbonos  (CFC)  como 

propelentes. (lei 1.843)

§ 1º. No prazo máximo de 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei, os produtos de 

que  trata  este  artigo  serão  retirados  de  circulação,  sob  pena  de  apreensão  pelo  órgão 

competente da Secretaria de Estado de Economia e Finanças.

§ 2º. Além da apreensão mencionada no parágrafo anterior, os estabelecimentos comerciais 

que não cumprirem o estabelecido neste artigo, ficarão sujeitos à multa.
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Art. 207 - Fica proibida a emissão de gases de refrigeração à base de Clorofluorcarbonos 

(CFCs) nos seguintes casos: (lei 2457)

I - manutenção de sistema de refrigeração e ar condicionado;

II - desativação dos sistemas de refrigeração e ar condicionado;

III - transferência de vasilhame para comercialização.

Art.  208  -  Nas  operações  de  manutenção  e  desativação  dos  sistemas  de  refrigeração  é 

concedido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data de publicação desta Lei, para que seja 

implantado sistema de coleta e recuperação de gás e eliminação de perdas. (lei 2457)

Parágrafo único - No caso de transferência de vasilhame para comercialização, é concedido o 

prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de publicação desta Lei, para que seja implantado 

sistema de recuperação de gás e eliminação de perdas.

Art. 209 - Fica estabelecido que geladeiras comerciais, balcões frigoríficos e outros tipos de 

sistemas de refrigeração que não utilizam unidades seladas, somente poderão ser fabricados 

ou comercializados no Estado do Rio de Janeiro se providos de reservatórios e sistemas de 

registro capazes de através do próprio compressor do equipamento de refrigeração, armazenar 

o gás refrigerante em reservatório próprio, a fim de permitir a manutenção e troca de partes 

com a mínima perda do gás para a atmosfera. (lei 2457)

Art. 210 - Fica estabelecido que equipamentos de refrigeração que utilizam unidades seladas, 

tais  como  geladeira  e  ar  condicionado  domésticos,  somente  poderão  ser  fabricados  ou 

comercializados no Estado do Rio de Janeiro se providos de tomada de gás que torne possível 

a retirada do gás do sistemas para reservatório externo. (lei 2457)

§ 1º. Os fabricantes dos equipamentos a que se refere o caput deste Artigo ficam obrigados a 

fornecer  às  oficinas  de  manutenção  e  mecânicos  de  refrigeração,  através  de  sua  rede  de 

distribuição,  os  dispositivos  de  acoplamento  externo  e  recuperação  de  gás,  e  manual  de 

instrução sobre a utilização dos mesmos.

§ 2º. A tomada de gás a que se refere o caput deste Artigo poderá possuir selo mecânico desde 

que os acoplamentos possuam dispositivo capaz de removê-lo ou rompê-lo sem perda de gás 

refrigerante para a atmosfera.
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Art.  211 -  Constitui  infração  administrativa  a  não  recuperação  de  gás  em  sistemas  de 

refrigeração e ar condicionado. (lei 2457)

Art.  212 -  O  poder  de  polícia  administrativo  será  exercido  pela  Fundação  Estadual  de 

Engenharia do Meio Ambiente, conforme previsto na legislação estadual vigente. (lei 2457)

Capítulo XXVI

Da obrigatoriedade da estada de ascensorista nos locais de que trata (Lei n. 1.847)

Art. 213 - Fica obrigada a presença de ascensorista em todos os elevadores instalados em 

prédios não residenciais durante o horário em que estiverem em serviço. (Lei 1.847)

§ 1º. O profissional de que o “caput” deste artigo deverá ter concluído o curso de ascensorista.

§ 2º. Cópia do  caput  deverá ser afixada em lugar de fácil acesso e de boa visibilidade pela 

administração dos prédios

Art. 214 - No caso de elevadores instalados em casas ou prédios exclusivamente residenciais, 

seus moradores ou o síndico responsável deverão notificar o Quartel do Corpo de Bombeiros 

mais próximo ás suas residências, a fim de receberem orientação necessária para o uso do 

elevador. (Lei 1.847)

Art. 215 -  O Corpo de Bombeiros  do Estado do Rio de Janeiro,  órgão fiscalizador  deste 

Capítulo, aplicará multa, a ser recolhida em seu próprio favor. (Lei 1.847)

Parágrafo único - A multa que menciona o caputdeste artigo será dobrada, sempre que houver 

reincidência do infrator.

Capítulo XXVII

Fiscalizações voltadas para a prática ilegal do comércio ambulante (lei 1869)

Art. 216 - A Secretaria de Estado de Economia e Finanças destinará parte de suas tarefas 

fiscalizadoras  ao  apoio  aos  Fiscais  de  Atividades  Econômicas  dos  Municípios  do  Rio  de 

Janeiro. (lei 1869)
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§ 1º. Para o cumprimento do que dispõe este artigo, a Secretaria de Estado de Economia e 

Finanças  convidará  representantes  das  Secretarias  municipais  do  setor  a  participarem  do 

planejamento comum das ações fiscais, quando estas tiverem por escopo a prática irregular do 

comércio ambulante.

§ 2º. O mesmo convite será expedido: (lei 1869)

a) à Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro;

b) à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro;

c) à Secretaria de Estado da Polícia Civil; e

d) à Superintendência Regional do Instituto Nacional do Seguro Social no Rio de Janeiro.

Art.  217 -  A repressão  ao  comércio  informal  ambulante  observará  sempre  a  sistemática 

estabelecida  neste  Capítulo,  incumbindo  à  Secretaria  de  Estado  de  Economia  e  Finanças 

oferecer seus préstimos aos órgãos federais e municipais, ou requerer o apoio deles, quando 

suas ações regulamentares se voltarem para o comércio clandestino. (lei 1869)

Parágrafo único - As ações integradas a que alude esta lei, visando a pôr fim ao comércio 

clandestino, serão realizadas quinzenalmente.

Capítulo XXVIII

Do comércio de confeitos que contenham açúcar ou qualquer outro tipo de adoçante em 

sua fórmula (lei 1.942)

Art. 218 - Fica proibida a comercialização, a distribuição, a qualquer título, de confeitos que 

contenham  açúcar  ou  qualquer  outro  tipo  de  adoçante  em sua  fórmula,  junto  às  escolas 

públicas ou privadas que mantenham curso de ensino fundamental. (lei 1.942) 

Parágrafo  Único  -  Fica  estabelecida  em 200 (duzentos)  metros  a  distância  mínima  a  ser 

obedecida entre a escola e o ponto de comercialização ou distribuição de confeitos.

Art. 219 - Aos bares que vierem a se instalar a menos de 200 (duzentos) metros das escolas 

de ensino fundamental  a partir  da vigência desta lei,  ficará vedada a comercialização dos 

referidos confeitos. (lei 1.942)
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Art.  220 -  Às  cantinas  ou  máquinas  vendedoras  dentro  dos  colégios  fica  vedada  a 

comercialização dos confeitos  a partir  da vigência desta  lei,  dando prioridade à  venda de 

produtos naturais, tais como frutas, amêndoas, sanduíches, etc. (lei 1.942)

Art. 221 - Fica estabelecida a obrigatoriedade, em todos os colégios de ensino fundamental, 

da instalação de bebedouros de água de boa qualidade, destinados aos alunos e professores. 

(lei 1.942)

Capítulo XXIX

Da venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais e ambulantes (lei 1.953)

Art. 222 - Fica proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos 

comerciais,  exceto  aqueles  supermercados  e  assemelhados  situados  dentro  do  perímetro 

urbano. (lei 1.953)

§ 1º. A proibição de venda de bebidas alcoólicas estabelecida na presente Lei não atinge os 

estabelecimentos comerciais que já sejam parte de complexos gastronômicos integrados ao 

lazer, aos costumes e à própria vida das comunidades próximas das quais estejam situados, 

inclusive os  que não servem com frequência  de parada para motoristas  em trânsito  pelas 

rodovias do Estado.

§ 2º. Incluem-se os estabelecimentos comerciais situados em terrenos contíguos às faixas de 

domínio do Departamento de Estradas de Rodagem.

Art.  223  -  Os estabelecimentos  comerciais  situados  na  faixa  de  domínio  ou  em terrenos 

contíguos  somente  poderão  obter  autorização  para  acesso  às  Estradas  Estaduais, 

comprometendo-se a não vender ou servir bebidas com qualquer teor alcoólico, sob pena de 

ser cancelada a referida autorização. (lei 1.953)

Art. 224 - A autorização que já tiver sido concedida será cancelada independentemente de 

notificação,  se  o  respectivo  estabelecimento  não  apresentar  ao  Órgão  concedente  o 

compromisso a que alude o Artigo anterior, no prazo de sessenta (60) dias contados a partir da 

data da publicação dessa Lei. (lei 1.953)
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Art. 225 - Fica o representante da Secretaria de Estado de Economia e Finanças autorizado a 

propor  alteração  nos  estatutos  sociais  da  empresa,  no  sentido  de  que  sejam adotados  os 

preceitos  estatuídos  neste  Capítulo,  relativamente  às Rodovias  sobre a  sua jurisdição.  (lei 

1.953)

Art.  226 -  Fica  proibido  o  consumo  e  o  transporte  de  bebidas  alcoólicas  no  interior  de 

veículos  de  passageiros  e  cabines  de  veículos  de  carga,  com  lacres  originais  de  seus 

vasilhames rompidos. (lei 1.953)

Art. 227  - O motorista que conduzir  alcoolizado, qualquer veículo,  além da apreensão do 

mesmo e suspensão da habilitação e das sanções penais e as previstas no Código Nacional de 

Trânsito. (lei 1.953)

Art. 228  - O Órgão arrecadador e fiscalizador será a Secretaria de Estado de Economia e 

Finanças. (lei 1.953) 

Art. 229 - Fica proibida a venda de bebidas, de qualquer natureza, feita por ambulantes nas 

estradas sob jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. (lei 2676)

Art.  230 -  A  inobservância  ao  artigo  anterior  implicará  em  sanções  aos  seus  agentes, 

distribuidores ou vendedores ambulantes. (lei 2676)

Art. 231 - As sanções de que trata o artigo anterior, bem como sua graduação e competência 

para aplicá-las, serão definidas, em regulamento, pelo Poder Executivo.

Capítulo XXX

Controle de vetores e outras providências quanto à saúde (lei 2001)

Art. 232 -  Ficam obrigados os responsáveis pelos estabelecimentos  que de alguma forma 

lidem com produtos alimentícios, a realizar o controle da infestação de vetores de doenças, 

mantendo para isso sob contrato permanente, firma de combate a vetores credenciados pelo 

órgão estadual de controle ambiental. (lei 2001)
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Parágrafo único- Ao órgão estadual de controle ambiental compete fiscalizar o disposto no 

caput, podendo no exercício dessa fiscalização intimar o responsável a proceder as medidas 

preventivas e corretivas necessárias, através de firma credenciada pela autoridade competente. 

(lei 2001)

Art.  233 -  Os  serviços  preventivos  ou  corretivos  quanto  a  infestação  por  vetores  serão 

executados, exclusivamente, por firmas devidamente registradas no órgão estadual de controle 

ambiental. (lei 2001)

Parágrafo  único  -  Cabe  ao  órgão  fiscalizador  capacitar  pessoas  físicas  ou  jurídicas  para 

proceder os serviços descritos no caput deste artigo.

Art. 234 - Fica o órgão ambiental competente autorizado a criar e regulamentar um programa 

de autocontrole de infestação de vetores. (lei 2001)

Parágrafo único - Ficam sujeitos a este programa todos os estabelecimentos que manipulem 

produtos alimentícios.

Art. 235 - A inobservância, por parte de qualquer pessoa física ou jurídica ao disposto neste 

Capítulo  e  no  programa  de  autocontrole  por  ele  autorizado  a  ser  criado,  dá  lugar  às 

penalidades de multa e, nos casos mais graves, à interdição. (lei 2001)

Capítulo XXXI

Dos estabelecimentos cinematográficos, teatros, casa de shows e afins

Art. 236 - Chegada a comercialização de entradas para acesso às exibições de produções 

cinematográficas ao limite determinado pelos cinemas, fica assegurada a quem de interesse a 

compra de entradas para a próxima sessão, a partir dos dez minutos subsequentes ao início da 

sessão em exibição e para a qual as entradas tenham sido esgotadas. (lei 1.973) 

Art.  237  - É  obrigatório  aos  cinemas  e  demais  estabelecimentos  que  exibem filmes  em 

terceira dimensão-3D a disponibilização, para cada espectador, de óculos apropriados para tal 

finalidade,  devidamente higienizados e embalados individualmente em plástico estéril com 

fechamento a vácuo. (Lei 6.216)
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I - O disposto no artigo 234 observará as seguintes regras: (Lei 6.216)

§ 1º. Não se aplica o disposto no referido inciso quando se tratar de óculos descartáveis, que 

não podem ser reutilizados. (Lei 6.216)

§ 2º. A devolução dos óculos após a sessão cinematográfica, isenta o espectador da cobrança 

de qualquer taxa extra pela sua utilização. (Lei 6.216)

§ 3º. Nos locais onde os óculos são distribuídos, deverá ser afixado cartaz com o seguinte 

informe: “Óculos higienizados nos termos da Lei Estadual nº.....”, com indicação do telefone 

e  endereço  dos  órgãos  estaduais  responsáveis  pela  vigilância  sanitária  e  pela  defesa  do 

consumidor, para reclamações em caso de irregularidade. (Lei 6.216)

§ 4º. O descumprimento do disposto neste parágrafo gera ao infrator às sanções previstas no 

artigo  56  da  Lei  federal  n.º  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa  do 

Consumidor, aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 60, sem prejuízo das sanções previstas 

na legislação sanitária, a serem impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições, pelos órgãos 

estaduais de defesa do consumidor e de vigilância sanitária. (Lei 6.216)

Art. 238 -  As casas de shows, boates, salões de festas e estabelecimentos similares ficam 

obrigados a  exibir  em suas  dependências,  advertência  sobre o perigo  da associação  entre 

bebida alcoólica e direção no trânsito. (lei 5180)

§ 1º. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o responsável pelo estabelecimento às 

seguintes penalidades:

I  –  suspensão temporária  das  atividades  realizadas  pelo  estabelecimento,  durante  o  prazo 

máximo de 30 dias corridos, em caso de nova notificação;

§  2º.  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  indicando  os  órgãos  responsáveis  pela 

fiscalização.

Art. 239 - Fica estabelecida a criação de áreas nos cinemas e teatros destinadas às pessoas que 

se locomovem em cadeira de rodas. (lei 2174)

§ 1º. Dividir-se-ão as referidas áreas em tablados nivelados que dêem maior segurança em 

termos de estabilidade aos espectadores.

§ 2º. Serão feitas adaptações nos acessos, com a construção de rampas, pisos demarcados ou 

pintados, bilheterias e sanitários, forma a assegurar aos deficientes físicos melhores condições 

de conforto. (lei 2174)
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Art. 240 - Os cinemas e teatros farão suas modificações e fixarão as áres para deficientes 

físicos sempre na proporção de frequência à cada sala de espetáculos. (lei 2174)

Art.  241 - Aos cidadãos maiores  de 65 (sessenta  e  cinco)  anos  será  concedido desconto 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) na compra de ingressos para a primeira sessão de 

exibição de filmes, em todos os dias da semana, nos cinemas localizados no Estado do Rio de 

Janeiro. (lei 2454)

§ 1º. Para efeito de comprovação do limite de idade estabelecido no caput deste artigo, bastará 

à pessoa interessada a apresentação da cédula de identidade no ato da compra do ingresso.

§ 2º. O desconto estabelecido neste Capítulo deverá ser aplicado ao menor valor monetário do 

ingresso cobrado, mesmo que se trate de promoção. (lei 2454)

Art. 242 -  Fica obrigado à criação de espaço reservado, marcado e indicado ao deficiente 

físico, em casa de espetáculos, casa de shows, cinemas, teatros e similares. (lei 3960)

Art. 243 -  Ficam as salas de cinema obrigadas a numerarem suas cadeiras, informando ao 

consumidor, no momento da compra do ingresso, o assento que irá ocupar. (Lei  5331)

Parágrafo único. O número do assento adquirido deverá, obrigatoriamente, estar registrado no 

cupom de ingresso.

Capítulo XXXII

Das obrigações dos postos de gasolina e das distribuidoras de combustíveis

Art. 244 - É assegurado ao consumidor o direito a informações corretas, claras, precisas e 

ostensivas  sobre  a  natureza,  a  procedência  e  a  qualidade  do  produto  combustível 

comercializado em posto revendedor localizado no Estado do Rio de Janeiro. (Lei 4.536)

Art. 245 - O combustível comercializado pelo posto revendedor será, sempre, adquirido de 

pessoa jurídica que possua registro de distribuidor e autorização para o exercício da atividade 

concedido pela Agência Nacional de Petróleo – ANP. (Lei 4.536)
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Art.  246  - O  posto  revendedor  deverá  exibir  marca  ou  identificação  visual  da  empresa 

distribuidora responsável pelo combustível por ele comercializado, com vistas a assegurar ao 

consumidor o conhecimento preciso sobre a origem e a qualidade do produto. (Lei 4.536)

Art. 247  - Os postos de abastecimento,  lavagem e lubrificação localizados em áreas com 

acesso às rodovias  estaduais  devem estar  preparados para os serviços de borracharia.  (lei 

2287)

Parágrafo  único  -  Os  serviços  de  que  trata  este  artigo  serão  prestados  durante  o  horário 

estabelecido  para  o  funcionamento  dos  postos,  podendo ser  prorrogado de  acordo com a 

legislação pertinente, durante as 24 horas do dia.

Art.  248  -  Dos  contratos  de  concessão  ou  de  construção  de  acessos  deverá  constar  a 

obrigatoriedade prevista no artigo anterior. (lei 2287)

Art.  249 -  Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas  nos Postos de Combustíveis  e 

Serviços, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pelo condutor de veículo que busque apenas 

o serviço de reabastecimento de combustível. (Lei 3.193)

§  1º.  As  máquinas  próprias  para  venda  de  bebidas  em  latas  operadas  diretamente  pelo 

consumidor, instaladas em Postos de Combustíveis e Serviços, não poderão oferecer bebidas 

alcoólicas como opção de compra. (Lei 3.193)

§  2º. Fica  também  proibido  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas,  adquiridas  em  freezers  e 

máquinas  próprias  para  venda  de  bebidas  geladas,  instaladas  nas  redes  de  postos  de 

combustíveis. (Lei 3.193)

§ 3º. O disposto no caput deste artigo não se aplica a bares, restaurantes e churrascarias que 

façam parte da mesma razão social dos postos de combustíveis situados nos seus arredores. 

(Lei 3.193)

Art. 250 - Obriga as Distribuidoras de Combustíveis a colocarem equipamentos de segurança, 

ou adotarem procedimentos técnicos, que garantam a inviolabilidade dos tanques dos postos 

de combustíveis em que fazem distribuição. (Lei 3.438)

§ 1º. Os equipamentos de segurança, ou procedimentos técnicos citados no caput deste artigo 

deverão ser testados e aprovados pelo INMETRO, tendo suas eficiências atestadas para o fim 

a que se destinam, além de estarem sujeitos à aprovação do órgão estadual competente.
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§ 2º. Para efeito dos meios de controle previstos no caput deste artigo, poderão ser utilizadas 

substâncias identificadoras,  que serão continuamente monitoradas,  sendo estas substâncias, 

exclusivas para cada distribuidora, incorporadas aos combustíveis. (lei 4563 que altera 3438)

§ 3º.  Fica a  distribuidora  responsável  pela  colocação de lacres  nos Postos,  podendo só a 

mesma ter acesso à abertura dos tanques. (Lei 3.438)

§ 4º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. (Lei 3.438)

§ 5º. O não cumprimento da regra prevista nos artigo sujeitará as infratoras, à multa, para cada 

caso aplicando-se o dobro em caso de reincidência. (Lei 3.438)

Art. 251 - Para efeito das disposições contidas na Portaria ANP nº 248, de 31 de outubro de 

2000, ficam os revendedores varejistas de combustível situados no Estado do Rio de Janeiro 

obrigados  a  manter  custodiada  01  (uma)  Amostra-testemunha  dos  02  (dois)  últimos 

carregamentos de cada combustível adquirido. (Lei 4.716)

Art. 252 - Verificado, a qualquer tempo, que o produto esteja em desconformidade com as 

especificações  estabelecidas pelo órgão regulador  competente,  aplicar-se-ão ao revendedor 

varejista de combustível  e/ou distribuidor as seguintes penalidades,  cumulativamente:  (Lei 

4.716)

I  - Cassação  da  eficácia  da  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  do  Imposto  Sobre 

Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de 

transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;

II - Cancelamento do Registro de Revendedor Varejista.

Parágrafo único – Aplica-se o disposto no inciso I deste artigo às filiais de Distribuidores de 

Combustível com sede fora do Estado do Rio de Janeiro. (Lei 4.716)

Art. 253 - O descumprimento das disposições contidas neste Capítulo será apurado na forma 

estabelecida pelo Poder Público Estadual, e, no caso previsto no art. 3º, através de perícia 

técnica, comprovada por meio de laudo elaborado pela Agência Nacional do Petróleo ou por 

entidade por ela credenciada ou com ela conveniada. (Lei 4.716)

Capítulo XXXIII

Da Comercialização de veículos (Lei 3.561)
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Art.  254 - É  vedado às  pessoas  jurídicas  do  ramo  de  comércio  de  veículos  automotores 

oferecer serviços de legalização e regularização de veículos sem antes informar ao cliente o 

valor das taxas cobradas pelo DETRAN/RJ, bem como os serviços oferecidos pelo órgão. (lei 

3561)

§ 1º. É defeso às pessoas jurídicas condicionarem a venda do veículo à sua regularização por 

Despachante  Público  por  elas  indicado,  excetuando-se  por  exigência  de  adequação  de 

gravame  de  alienação,  arrendamento  mercantil  e  reserva  de  domínio  como  garantia  de 

contrato de financiamento firmado com instituições financeiras. (lei 3561)

§ 2º. Nos casos de adequação de gravame de alienação, arrendamento mercantil ou reserva de 

domínio como garantia de contrato de financiamento firmado com instituições financeiras, 

nos quais for exigida por estas financeiras a interveniência de Despachante Público Estadual, 

o  consumidor  somente  responderá  pelo  pagamento  dos  valores  constantes  da  tabela  do 

DETRAN para o serviço e pelos honorários do Despachante Público Estadual.

Art. 255  - Após os esclarecimentos  e informações prestadas aos clientes,  fica facultado a 

estes  optar  pela  utilização  dos  serviços  de  Despachante  Público  Estadual  ou  proceder 

diretamente no DETRAN os serviços que necessitam. (lei 3561)

Art. 256 - Havendo a opção do cliente pela contratação de Despachante Público Estadual, 

cumprirá à empresa comercializadora do veículo informar o nome completo e a matrícula 

funcional  do serventuário  por  ela  indicado,  bem como os  valores  correspondentes  a  seus 

honorários, os quais deverão obedecer Tabela Oficial aprovada pela Coordenadoria Estadual 

dos Despachantes Públicos – CEDEP, órgão da Secretaria de Estado de Justiça do Rio de 

Janeiro. (lei 3561)

Art. 257 - As comercializadoras de veículos afixarão, em lugar visível e de fácil acesso aos 

clientes, cartaz informativo onde deverá constar obrigatoriamente: o valor das taxas cobradas 

pelo DETRAN; a Tabela de Honorários dos Serviços dos Despachantes, publicada em Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro; e a íntegra do disposto nos artigos deste Capítulo. (Lei 

3.561)

Art. 258 - O Poder Executivo regulamentará as regras previstas neste capítulo por ato próprio.
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Capítulo XXXIV

Das obrigações dos desmontes (Lei 2416 e Lei 4.231)

Art. 259 - O desmonte de veículos automotores de via terrestre, bem como a comercialização 

de  autopeças  usada  e  recondicionada  deverão  ser  efetuados  exclusivamente  por 

estabelecimento comercial credenciado junto ao DETRAN – RJ (Departamento Estadual de 

Trânsito do Rio de Janeiro). (Lei 4231)

§ 1º. Todos os ferros-velhos e similares ou locais que compram ou vendam cabo de cobre para 

reciclagem deverão identificar seu vendedor/comprador. Devendo preencher cadastro com as 

seguintes informações: (Lei 5.918)

I - nome do vendedor/comprador;

II - endereço e telefone do vendedor/comprador;

III - identidade e CPF do vendedor/comprador;

IV - data da venda/compra;

V - quantidade comercializada.

Art.  260  - A  solicitação  do  credenciamento  deverá  ser  instruída  com  os  seguintes 

documentos: (Lei 4231)

I – contrato social do estabelecimento comercial;

II – relação de empregados e ajudantes devidamente qualificados, quer em caráter permanente 

ou eventual;

Parágrafo único - Sempre que ocorrer qualquer alteração no quadro societário, de empregados 

ou  ajudantes,  o  responsável  pelo  estabelecimento  deverá  fazer  comunicação  à  autoridade 

competente, no prazo máximo de dois dias.

Art. 261 - O desmonte de veículos, somente poderá ser realizado mediante autorização prévia 

emitida pelo DETRAN-RJ. (Lei 4231)

Art. 262 - O requerimento para desmonte de veículo deverá ser instruído com os seguintes 

itens:

I - descrição do motivo da baixa definitiva do veículo; (Lei 4231)
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II – nome do proprietário atual, CPF (Cadastro Nacional de Pessoas Físicas / CNPJ (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas) e endereço;

III – número do RENAVAN (Registro Nacional de Veículos Automotores), marca, modelo, 

cor, ano de fabricação e ano do modelo dos veículos;

IV – comprovante de entrega da placa do veículo;

V – parte do chassi que contém o registro do VIN (chassi);

VI – certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro.

Art. 263 - O desmonte de veículos automotores de via terrestre que se refere este Capítulo, 

deverão  efetuar  o  registro  de  entrada  e  saída  de  veículos  destinados  ao  desmonte  e 

comercialização de suas peças, em livro contendo: (Lei 4231)

I – data de entrada do veículo no estabelecimento comercial;

II – nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;

III – data da saída e descrição das peças e identificação do veículo ao qual pertencia;

IV – nome, endereço e identidade do comprador;

V – número do RENAVAN, marca,  modelo,  cor, ano de fabricação e ano do modelo dos 

veículos;

VI – número do documento de baixa do registro do veículo junto ao DETRAN – RJ.

Art. 264 - Somente poderão ser destinados ao desmonte para comercialização de peças, os 

veículos automotores de via terrestre alienados ou leiloados como sucata, irrecuperáveis ou 

sinistrados com laudo de perda total. (Lei 4231)

Parágrafo único – Os desmontes poderão adquirir ainda, de pessoas físicas ou jurídicas (de 

direito público ou privado), veículos semi-novos, desde que estes possuam no mínimo 7 (sete) 

anos de uso, e sejam respeitadas as demais disposições contidas neste Capítulo. (Lei 4231)

Art. 265 - As autopeças usadas e recondicionadas destinadas à comercialização deverão ser 

gravadas com o número do chassi do veículo (VIN) em baixo relevo, com os oito dígitos 

finais. (Lei 4231)

Art. 266 - Os estabelecimentos comerciais a que se refere este Capítulo deverão enviar ao 

DETRAN –RJ  e  à  Delegacia  Seccional  responsável  pela  área  onde  estiverem instalados, 

relatórios mensais contendo:
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I – número do seu registro junto ao DETRAN –RJ;

II – data de entrada dos veículos automotores no estabelecimento;

III – nome, endereço e identidade do proprietário e vendedor;

IV – número do RENAVAN, marca, modelo, cor, ano de fabricação e ano do modelo dos 

veículos;

V – data da saída das peças e identificação do veículo ao qual pertencia;

Art. 267 - O DETRAN – RJ divulgará trimestralmente, no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro e no “site” da Secretaria de Segurança Pública, a relação de veículos autorizados para 

desmonte, contendo: (Lei 4231)

I – descrição do motivo da baixa;

II – número da placa do veículo;

III – número do RENAVAN, marca, modelo, cor, ano de fabricação e ano do modelo dos 

veículos;

IV – número de identificação do VIN (chassi).

Art.  268  - O  estabelecimento  comercial  de  desmonte  e  comércio  de  autopeças  usadas  e 

recondicionadas  que  estiver  em desacordo com os  dispositivos  deste  Capítulo,  sofrerá  as 

seguintes penalidades sem prejuízo das demais sanções legais.

Art. 269  - Ficam os desmontes (ferros velhos e sucatas) obrigados a emitir  nota fiscal de 

entrada de mercadoria a cada operação de compra. (lei 2416)

Parágrafo único - Na nota fiscal de entrada de mercadorias terão que constar os seguintes 

dados:

a) Razão social da empresa (pessoa jurídica) ou nome (pessoa física);

b) CGC (pessoa jurídica) ou número do registro geral da carteira de identidade (pessoa física);

c) Inscrição estadual (pessoa jurídica) ou número do CIC (pessoa física);

d) Endereço;

e) Descrição detalhada do material comprado com especificação das quantidades;

f) Valor total e/ou valores parciais pagos pelas mercadorias.

Art. 270 - O desmonte (ferro velho) é o responsável pela correta identificação do vendedor 

das mercadorias. (lei 2416)



157

Art. 271 - A nota fiscal de entrada de mercadoria conterá espaço para assinatura do vendedor, 

e somente será válida com a assinatura deste. (lei 2416)

Parágrafo único- Pelo menos uma via da nota fiscal de entrada de mercadoria será entregue ao 

vendedor.  Quando  a  venda  for  efetuada  por  pessoa  jurídica  esta  nota  terá  que  ser 

contabilizada. (lei 2416)

Art. 272 - Todos os veículos automotores que tiverem como destinação final o desmonte ou a 

transformação  em  sucata  deverão  ter  baixa  em  seus  registros  de  propriedade  junto  ao 

DETRAN, independentemente do comprador ou do vendedor ser pessoa física ou jurídica. (lei 

2416)

§ 1º. Nos casos de destinação final prevista no  caput, o vendedor do veículo entregará ao 

DETRAN, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da transação, os documentos 

originais do veículo acompanhados de: (lei 2416)

I - cópia da nota fiscal da transação, sendo pessoa jurídica o comprador;

II - instrumento particular da transação, sendo pessoa física o comprador, contendo:

a) - nome, CPF/CGC e assinatura do comprador e do vendedor;

b) - número da placa, número do chassi, marca, modelo, ano de fabricação e cor do veículo;

c) - declaração de que o veículo se destina a desmonte ou transformação em sucata.

§ 3º. O comprador entregará ao DETRAN, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 

transação, cópia dos documentos mencionados neste artigo.

§ 4º. O comprador e o vendedor poderão entregar ao DETRAN os documentos a que estão 

obrigados neste artigo por meio de carta registrada com aviso de recebimento. (lei 2416)

Art. 273 - O comprador e o vendedor manterão em seu poder, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

cópias dos documentos entregues ou remetidos ao DETRAN. (lei 2416)

Art.  274 -  O Poder  Executivo  fica  autorizado  a  instalar  o  serviço  de  ‘Disque Baixa  de 

Veículos’, com a função de marcar hora para os proprietários efetivarem a baixa no registro 

de propriedade dos veículos automotores. (lei 2416)
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Art.  275 - A baixa  no registro  de propriedade ficará  sob responsabilidade  do DETRAN, 

mediante  o  recebimento  dos  documentos  entregues  ou  remetidos  pelo  comprador  ou 

vendedor. (lei 2416)

Art. 276 - O corte ou o desmonte de veículos automotores terrestres e a comercialização de 

autopeças  usadas  e  recondicionadas  somente  poderão  ser  efetuados  por  estabelecimentos 

comerciais  cadastrados  na  Divisão  de  Roubos  e  Furtos  de  Automóveis  –  DRFA,  do 

Departamento de Polícia Especializada – DPE, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

(lei 5042)

§ 1º. Incumbe à DRFA, além da expedição do Registro de Autorização de Funcionamento – 

RAF, a fiscalização de todos os estabelecimentos destinados ao corte, desmonte, recuperação, 

revendas  de peças  ou partes  de veículo automotores  terrestres,  sucatas  ou ferro-velho,  no 

Estado do Rio de Janeiro.

§  2º.  Os  estabelecimentos  referidos  no  §  1º  deste  artigo,  que  já  se  encontrem  em 

funcionamento, terão o prazo de 90 (noventa) dias para requerer o RAF. 

§ 3º. Nas cidades do interior do Estado, por ato do Chefe da Polícia Civil e justificado pelo 

titular da DRFA, a fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta Lei poderá ser realizada 

pela respectiva Coordenadoria Regional de Polícia do Interior – CRPI. 

§ 4º. Os documentos a serem exigidos para o pedido da RAF ou para sua renovação serão 

regulamentados por decreto do Poder Executivo.

§ 5º.  Decorridos 10 (dez)  dias da solicitação,  presentes  os requisitos  legais  constantes da 

regulamentação do art. 3º desta Lei, a autoridade policial expedirá o RAF, com validade de 12 

(doze) meses.

§ 6º. Todas as alterações no contrato social da empresa ou na relação dos empregados deverão 

ser formalmente comunicadas à DRFA, no prazo de 5 (cinco) dias, para os devidos registros.

§ 7º. São exigências para o funcionamento dos estabelecimentos a que se refere a presente 

Lei:

I – local em condições de salubridade, cimentado, murado ou gradeado, com apenas um único 

portão que se preste à entrada ou à saída, com visibilidade para o seu interior;

II  –  o  estabelecimento  não  poderá  contribuir  para  a  poluição  ou  degradação  ambiental, 

devendo instalar coletores dos resíduos resultantes da atividade comercial ali desenvolvida 

(borrachas, gasolina, óleo, fluídos e água de baterias e radiadores e etc.);
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III – peças expostas à venda em locais apropriados, separadas por espécie, marca e modelo, 

etiquetadas e com indicação de procedência;

IV – RAF afixado em local visível e de fácil acesso.

§ 8º.  O corte  ou o desmonte  de veículos  somente  serão possíveis  quando antecedidos  de 

consentimento da DRFA, de natureza vinculada e definitiva.

§ 9º. O requerimento para corte ou desmonte de veículo será ainda instruído com:

I – descrição do motivo da baixa definitiva do veículo;

II – nome do proprietário atual, CPF ou CNPJ e endereço;

III – número do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAN, marca, modelo, 

cor, anos de fabricação e do modelo dos veículos;

IV – comprovante de entrega da placa do veículo;

V – parte do chassi que contém o registro do VIN (chassi);

VI – comprovante de que o veículo não seja produto de crime.

§ 10. Os estabelecimentos a que se refere este artigo promoverão os registros de entrada e 

saída de veículos destinados ao corte ou ao desmonte e comercialização de suas peças em 

livro próprio, os quais deverão conter os seguintes itens:

I – data de entrada do veículo no estabelecimento comercial;

II – nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;

III – data da saída e descrição das peças e identificação do veículo ao qual pertencia;

IV – nome, endereço e identidade do comprador;

V – número do RENAVAN, marca, modelo,  cor, ano de fabricação e ano do modelo dos 

veículos;

VI – número do documento de baixa do registro do veículo junto ao DETRAN/RJ.

§ 11. Destinar-se-ão ao corte ou ao desmonte, para a comercialização de peças, somente os 

veículos automotores de via terrestre alienados ou leiloados como sucata, irrecuperáveis ou 

sinistrados, com laudo de perda total.

§ 12.  Os estabelecimentos  desmontadores  poderão adquirir  de pessoas físicas ou jurídicas 

veículos seminovos, desde que respeitadas as disposições desta Lei.

§ 13.  O desmonte de veículo, após a emissão de autorização, somente poderá ser feito de 

forma gradual, à medida que surgirem os compradores das autopeças ainda aproveitáveis, até 

que restem apenas poucas peças de menor importância, as quais deverão ser guardadas na 

forma estabelecida por este artigo.

§ 14. É vedado o desmonte de veículos exclusivamente para a estocagem e venda de peças.
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§ 15. É vedada a compra de peças ou “pacotes” de peças, resultantes do desmonte de veículos, 

entre os estabelecimentos comerciais a que se refere esta Lei, ainda que localizados em outros 

Estados da Federação.

§ 16. Os motores, os eixos, os diferenciais e caixas de marchas dos veículos, somente podem 

ser vendidos por inteiro, com o bloco onde está gravada sua numeração, sendo vedada a venda 

de parte desses componentes.

§ 17. As etiquetas originais dos veículos, gravadas com o número do chassi (VIN), deverão 

ser mantidas íntegras durante o processo de desmonte do veículo.

§ 18. As peças usadas e recondicionadas, destinadas à comercialização, deverão ser gravadas 

com o número do chassi do veículo (VIN), em baixo-relevo, com os oito dígitos finais.

§  19.  Os  estabelecimentos  referidos  no  artigo  remeterão  à  DRFA/DPE/PCERJ  relatórios 

mensais contendo:

I – número do RAF junto à DRFA;

II – data de entrada dos veículos automotores no estabelecimento;

III – nome, endereço e identidade do proprietário e vendedor;

IV  –  número  do  RENAVAN,  marca,  modelo,  cor,  ano  de  fabricação  e  do  modelo  dos 

veículos;

V – data de saída das peças e identificação do veículo ao qual pertenciam.

§ 20. Os estabelecimentos de que trata o artigo ficam obrigados a emitir nota fiscal de entrada 

de mercadorias, sendo de sua responsabilidade a correta identificação do alienante.

§ 21. No caso de pessoa física, a nota fiscal deverá conter, quanto ao alienante, os seguintes 

dados:

I – nome completo;

II – número de identidade e respectivo órgão expedidor;

III – CPF;

IV – endereço;

V – descrição detalhada de cada unidade e respectiva quantidade do material adquirido;

VI – valor total ou parcial das mercadorias;

VII – assinatura.

§ 22. No caso de pessoa jurídica, a nota fiscal deverá conter:

I – razão social;

II – número do CNPJ;

III – inscrição estadual;
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IV – endereço;

V – descrição detalhada de cada unidade e respectiva quantidade do material adquirido;

VI – valor total ou parcial das mercadorias;

VII – assinatura do seu representante legal, qualificado na forma do disposto no § 1º deste 

artigo.

§ 23. Em quaisquer dos casos previstos nos incisos dos §§ 1º e 2º deste artigo, será entregue 

ao alienante ou seu representante uma via da respectiva nota fiscal.

§ 24. A venda de peças também obriga a emissão de nota fiscal de saída de mercadoria.

§  25.  A  apreensão  do  material,  em  exposição  ou  estoque,  ocorrerá  quando,  no 

estabelecimento, constatar-se a existência de peças de procedência ilícita ou procedência lícita 

não  comprovada,  sem prejuízo  das  demais  sanções  administrativas  e  penais  cabíveis,  ou 

quando o estabelecimento estiver funcionando sem o RAF ou com o RAF cassado.

§ 26. Excetuados os veículos, o material apreendido que não for restituído ao autuado será 

leiloado como sucata ou destruído, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, depois de esgotada 

a via recursal administrativa.

§ 27. A interdição do estabelecimento ou atividade será sempre obrigatória, quando:

I – estiver funcionando sem o RAF;

II – estiver funcionando com o RAF cassado;

III – nele, for encontrado material de procedência ilícita;

IV – se o infrator opuser impedimento às pessoas autorizadas à fiscalização estabelecida por 

esta Lei.

§ 28- O RAF será obrigatoriamente cassado quando verificada a prática de:

I – ilícito penal vinculado à atividade comercial do estabelecimento;

II  – nova infração administrativa,  por infrator já reincidente,  independentemente do lapso 

temporal entre elas. 

III- Aplicar-se-á, também os efeitos previstos no caput deste artigo aos estabelecimentos que 

deixarem de cumprir as disposições contidas no § 2º do artigo 3º desta Lei.

§ 29- São competentes:

I – para a lavratura de autos de apreensão, interdição e cassação, a autoridade policial das 

unidades a que se refere o § 2º e o §3º , ambos destes artigo;

II – para a fiscalização e lavratura dos autos de infração, todos os policiais civis lotados nas 

unidades  referidas  no  inciso  I,  desde  que  designados,  por  ordem de  serviço,  pelos  seus 

respectivos titulares. 
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§ 30. O processo administrativo iniciado pela lavratura dos autos de infração, de apreensão ou 

de interdição deve observar os seguintes prazos:

I – 20 (vinte) dias, para o infrator oferecer defesa contra os autos de infração, apreensão ou de 

interdição, contados da data de sua lavratura, recebidos pelo proprietário do estabelecimento, 

preposto ou seu representante legal;

II  –  40  (quarenta)  dias,  para  a  autoridade  policial  da  DRFA  ou  CRPI  decidir  sobre  a 

procedência dos autos de infração, apreensão ou de interdição, contados da data da respectiva 

lavratura;

III  –  20  (vinte)  dias,  para  o  infrator  recorrer  para  a  instância  hierarquicamente  superior, 

quando  o  titular  da  DRFA ou  CRPI  for  a  autoridade  para  a  qual  se  interpôs  o  recurso, 

contados da decisão que concluir pela procedência da infração;

IV – 05 (cinco) dias, para o recolhimento da multa imposta, contados da data da intimação de 

confirmação do respectivo auto de infração.

§ 31. Na aplicação da multa serão consideradas as seguintes circunstâncias:

I – a quantidade de peças apreendidas no estabelecimento comercial fiscalizado;

II – a reincidência na prática de infrações previstas nesta Lei;

III – a prática de ilícito penal vinculado ao corte ou ao desmonte de veículo.

§ 32. Para a emissão do RAF serão cobrados valores a serem definidos pelo Poder Executivo.

§  33.  O órgão  oficial  de  trânsito  disponibilizará  à  DRFA as  informações  necessárias  ao 

cumprimento desta Lei.

Capítulo XXXV

Da celebração de convênios entre municípios produtores e consumidores de leite

Art. 277 - Os municípios produtores de leite que nos termos da Lei Federal nº 7.889, de 22 de 

novembro de 1989, tenham autorizado a pasteurização nos locais  de sua produção,  ficam 

autorizados a celebrar convênios com municípios consumidores. (lei 2491)

Art. 278 - Os municípios conveniados terão o prazo de 15 (quinze) dias para a remessa da 

cópia  do  convênio  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Abastecimentos  e  Pesca  que 

fiscalizará a pasteurização e comercialização dos produtos. (lei 2491)
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Art. 279 - Os produtos beneficiados ficarão sujeitos às sanções previstas no Art. 2º da Lei 

Federal nº 7.889, de 23 de novembro de 1989. (lei 2491)

Capítulo XXXVI

Do controle e comercialização de produtos que contenham solvente à base de tolueno

Art. 280 - Os estabelecimentos que comercializam produtos que contenham solvente à base 

de tolueno deverão cadastrar-se na Secretaria de Estado de Saúde. (lei 2600)

Art.  281 -  A venda desses produtos deverá ser registrada em talão especial  onde conste, 

obrigatoriamente: (lei 2600)

a) o nome legível do comprador;

b) endereço;

c) número do documento de Identidade;

d) C.I.C. - Cartão de Identificação do Contribuinte;

e)  C.G.C.  -  Cadastro  Geral  dos  Contribuintes,  se  for  para  estabelecimento  comercial,  a 

quantidade do produto adquirido, data e assinatura do fornecedor;

f) a seguinte inscrição: "Venda proibida a Menores de 18 (dezoito) anos."

§ 1º. O estabelecimento comercial deverá providenciar o talão especial que será composto de 

folhas descartáveis, de via única, numeradas e impressas;

§ 2º. Para fins de fiscalização sanitária, as notas fiscais de aquisição do produto ficarão a 

disposição da autoridade sanitária pelo prazo de 2 (dois) anos;

§  3º.  O  estabelecimento  comercial  deverá  arquivar  o  talão  especial,  após  terem  sido 

preenchidas todas as suas folhas, ficando a disposição da autoridade sanitária pelo prazo de 2 

(dois) anos.

Art. 282 - Nas embalagens de produtos que contenham solvente à base de tolueno, deverá 

constar, de forma legível e em cores contrastantes, a seguinte inscrição: "A inalação deste 

produto pode causar a morte”. (lei 2600) 

Art. 283 - Fica proibida a venda desses produtos a menores de 18 (dezoito) anos. (lei 2600)
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Art. 284 - Fica proibida a Indicação de produtos que contenham solvente à base de tolueno 

nos estabelecimentos da rede oficial  e particular de ensino de 1º e 2º graus, para uso em 

trabalhos  escolares,  bem como a  fixação de cartazes  ou propaganda desses  produtos.  (lei 

2600)

Art. 285 - A fiscalização será exercida pelo órgão estadual competente. (lei 2600)

Parágrafo único - O órgão competente instaurará processo administrativo, com direito a ampla 

defesa e devido procedimento legal, visando a aplicação das penalidades:

Capítulo XXXVII

Dos Bares, restaurantes, casas noturnas e boates e afins

Art. 286 - Na pesagem de comida comercializada no sistema de “comida a quilo” será feita 

preliminarmente, a pesagem do prato que irá receber o alimento e anotado esta pesagem para 

desconto da mesma no cômputo do peso a ser cobrado do consumidor. (lei 2714)

Art. 287 - O café e a média (café com leite) só poderão ser servidos ao consumo da população 

em bares e/ou restaurantes em xícaras descartáveis. (lei 2280)

Art. 288 - É obrigatória a colocação de dispositivos denominados “amassadores de latinhas” 

de cervejas, refrigerantes e outros líquidos, objetivando a reciclagem das mesmas, em todos 

os bares e restaurantes do Estado do Rio de Janeiro. (lei 4195)

Art.  289 -  A  comercialização  dos  injetores  artificiais  de  líquido  (canudos  flexíveis  de 

plástico)  no  varejo,  de  qualquer  tipo  ou  finalidade,  somente  se  dará  quando  estiverem 

totalmente embalados. (lei 4580)

§ 1º. Os injetores artificiais de líquidos não poderão estar em contato direto com os alimentos 

sem a devida embalagem. (lei 4580)

§ 2º. As embalagens dos injetores artificiais de líquidos deverão estar em conformidade com 

as boas práticas de manufaturas para que, nas condições normais ou previsíveis de emprego, 

não produzam migração para os alimentos de componentes indesejáveis. (lei 4580)
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§  3º.  As  embalagens  dos  injetores  artificiais  de  líquidos  deverão  dispor  de  sistema  de 

fechamento  que  evite  a  abertura  involuntária  da  embalagem em condições  razoáveis.  (lei 

4580)

§ 4º. Serão exigidos sistemas ou mecanismos industriais ou manuais que tornem invioláveis 

os injetores artificiais de líquido.

Art. 290 - Os bares e restaurantes situados no território do Rio de Janeiro ficam obrigados a 

disponibilizar,  sempre  que  solicitado  uma  comanda  impressa  que  permita  o  controle  do 

consumo por parte de seus clientes. (lei 4637)

§ 1º. A comanda impressa a que se refere o caput deste artigo deverá ser feita em duas vias, 

ficando uma de posse do cliente e outra de posse do funcionário do estabelecimento que o 

esteja atendendo.

§2º. As comandas supracitadas serão utilizadas unicamente com fim de facilitar o controle de 

consumo por parte do cliente e do estabelecimento, não podendo ser consideradas documento 

fiscal. (lei 4637)

Art. 291 - Os bares e restaurantes localizados no Estado do Rio de Janeiro deverão fixar 

cartazes  em  suas  dependências,  com  a  seguinte  redação:  "Estão  disponíveis  neste 

estabelecimento  comandas  para  o  controle  de  consumo  dos  clientes,  conforme  legislação 

vigente". (lei 4637)

Art.  292  -  Caberá  ao  Poder  Executivo  baixar  os  atos  que  se  fizerem necessários  para  a 

regulamentação  do presente  Capítulo,  dispondo  sobre  a  fiscalização  e  multas  para  o  seu 

descumprimento. (lei 5304)

Art.  293 -  Fica proibido  às casas  noturnas,  bares  e  boates  do Estado do Rio de Janeiro, 

condicionar  o  fornecimento  de  produtos  e  serviços  a  limites  quantitativos,  bem como ao 

fornecimento de outro produto ou serviço, ainda que a título de consumação mínima. (lei 

4198) 

§ 1º. As cartelas de consumo não deverão vir impressas com menções relativas a multas ou 

taxas abusivas cobradas por ocasião de seu extravio. (lei 4198)

§ 2º. Por abusivo entende-se o valor igual a ou superior a 2 (duas) vezes o valor do ingresso 

ao local  e,  em casos de estabelecimentos  que comercializem refeições  a peso,  o valor  da 
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cobrança  pelo  extravio  do  registro  da  pesagem,  não  poderá  ultrapassar  a  importância 

equivalente ao valor de 1Kg de produto comercializado.

Art.  294 -  As casas noturnas localizadas  no Estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas  a 

promover  a  instalação  de  circuito  interno de  TV em suas  dependências,  com sistema de 

monitoração  e  gravação  eletrônica  de  imagens,  a  fim  de  assegurar  a  integridade  dos 

freqüentadores. (lei 4331)

§ 1º. O sistema de monitoração e gravação eletrônica de imagens deverá ficar em posição 

estratégica, para filmagem de toda movimentação interna e da área de entrada e saída dos 

freqüentadores dos estabelecimentos previstos no caput deste artigo.

§ 2º. Na ocorrência de conflito nas dependências do estabelecimentos previsto no “caput” 

deste artigo, as gravações deverão ser preservadas pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a 

fim de instruírem eventual inquérito policial e/ou ação judicial.

§  3º.  O uso indevido das  imagens  coletadas  pelos  equipamentos  de filmagem sujeitará  o 

infrator às penalidades administrativa, civil e criminal previstas na legislação em vigor.

§ 4º.  Os  estabelecimentos  ficam obrigados  a  instalarem detector  de metais  nas  portas  de 

acesso. (lei 4331)

§ 5º. A inobservância do disposto no artigo sujeitará o infrator às seguintes penalidades: (lei 

4331)

I – advertência;

II – multa.

III – suspensão temporária.

Art.  295 -  As casas noturnas localizadas  no Estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas  a 

instalar  equipamento  de  gravação  fotográfica  de  documento,  a  fim  de  identificar  os 

freqüentadores. (lei 4355)

§ 1º. O equipamento deve ser dotado de mecanismo que grava a imagem do documento de 

identidade, registrando o nome, a foto dos freqüentadores, o dia e a hora do acesso.

§  2º.  Não  será  permitida  a  entrada  de  pessoas  sem  a  devida  apresentação  de  qualquer 

documento oficial de identidade, contendo foto.

§ 3º. Em caso de conflito nas dependências dos estabelecimentos previstos no  caput deste 

artigo,  as  informações  gravadas  nos  termos  do  §  1º,  deverão  ser  preservadas,  a  fim  de 

instruírem eventual inquérito policial, administrativo e/ou ação judicial.
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Art. 296 – As casas noturnas ficam obrigadas a manter listas contendo o nome e a foto de 

freqüentadores baderneiros, que costumam promover brigas no interior dos estabelecimentos 

e/ou na fila de entrada. (lei 4355)

§  1º.  As  listas  citadas  no  caput deste  artigo  devem  ser  atualizadas  periodicamente,  e 

informadas às autoridades policiais. 

§ 2º. As casas noturnas ficam proibidas de divulgar publicamente a relação dos baderneiros, 

mas  poderão  trocar  informações  entre  si  através  de  rede  computadorizada,  ou  não,  e 

manutenção  de  cadastros  em bancos  de  dados,  bem como ficam obrigadas  a  fornecer  as 

respectivas listas e dados às autoridades policiais competentes (Delegado da Circunscrição 

Policial onde ocorreu o fato, Delegado responsável pelo inquérito policial, Comandante Geral 

da Polícia Militar, Chefe da Polícia Civil ou Secretário de Estado de Segurança), membros do 

Ministério Público e Poder Judiciário, quando solicitados formalmente.

§  3º.  As  casas  noturnas  poderão  impedir  a  entrada,  bem  como  solicitar  a  retirada  de 

baderneiros, constantes ou não no cadastro. 

§ 4º. No caso de briga ou conflito que resulte em lesão corporal, ou prejuízo material, as casas 

noturnas poderão solicitar a permanência dos envolvidos no interior do estabelecimento até a 

chegada de autoridade policial.

Art.  297 -  Identificada  a  presença  de  baderneiros  constantes  das  listas,  dentro  das 

dependências  das  casas  noturnas,  os  proprietários  poderão  solicitar  a  presença  de  força 

policial  para  retirada  dos  mesmos,  devendo  a  solicitação  ser  atendida  prontamente  pelos 

policiais. (lei 4355)

Art.  298 -  Às  casas  noturnas,  bem como seus  freqüentadores,  fica  garantido  o  direito  à 

indenização,  nos  termos  da lei  civil,  a  ser  arcada  pelos  baderneiros  ou seus  responsáveis 

legais, pelos prejuízos materiais e danos físicos causados. (lei 4355)

Capítulo XXXVIII

Hotel, motel e afins
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Art.  299 -  Os hotéis  e motéis,  sediados no Estado do Rio de Janeiro,  ficam obrigados a 

colocarem, à disposição de seus hóspedes, preservativos do tipo camisa-de-vênus, para uso 

dos mesmos. (lei 1.867)

Art. 300 - Os hotéis e similares, estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, ficam autorizados 

a informatizar o controle de entrada e saída dos seus usuários bem como da identificação dos 

veículos por eles utilizados. (lei 3113)

§ 1º.  Entende-se  por  similares:  Hotel,  Hotel  Residência,  Motel,  Motel  de  lazer,  Pousada, 

Parador, Hospedaria e Albergue de Turismo, conforme classificação da EMBRATUR.

§ 2º. A cada vinte e quatro horas os registros serão arquivados em local apropriado por doze 

meses.

Art.  301 -  Os  Hotéis  e  Similares  poderão  optar  por  segurança  própria,  desde  que  não 

infrinjam dispositivos legais. (lei 3113)

§ 1º. Os responsáveis pela segurança a que se refere o  caput, seja ela terceirizada seja ela 

própria, deverão ser cadastrado no setor de identificação das Unidades de Polícia Judiciária da 

circunscrição  onde  estiverem  localizados.  O  cadastramento  será  recolhido  na  UPJ  da 

circunscrição, através de DARJ, em favor da FUNESPOL, à razão de 5 (cinco) UFERJ para 

cada cadastramento. (lei 3113)

§ 2º. A inobservância do presente artigo, sujeitará os infratores às seguintes penas: multa, 

cassação do alvará,  prisão em flagrante dos infratores,  separados ou cumulativamente.  (lei 

3113)

Art.  302  -  É  obrigatória  a  exibição,  nas  portarias  dos  estabelecimentos  da rede  hoteleira 

localizada no Estado do Rio de Janeiro,  de cartaz contendo a seguinte  expressão: “DIGA 

NÃO AO TURISMO SEXUAL”. (lei 3166)

§  1º.  Para  os  efeitos  deste  capítulo,  definem-se  serviços  de  hospedagem  como  aqueles 

prestados por empreendimentos ou estabelecimentos que ofertem alojamento temporário para 

hóspedes,  mediante adoção de contrato,  tácito ou expresso, de hospedagem e cobrança de 

diária, pela ocupação de unidades mobiliadas e equipadas – UH. (lei 4767)
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§  2º.  Para  os  efeitos  deste  capítulo,  define-se  diária  como  preço  de  hospedagem 

correspondente à utilização da UH e dos serviços incluídos, observados os horários fixados 

para entrada e saída no estabelecimento.

§ 3º.  O Poder  Executivo  fica  autorizado a  firmar  convênios  com a Secretaria  de Receita 

Federal,  bem como com as  Secretarias  de Finanças  ou  de  Fazenda dos  Municípios  onde 

estejam sediados os empreendimentos ou estabelecimentos de que trata o artigo, visando ao 

fornecimento das informações necessárias

Art.  303 -  Os  empreendimentos  ou  estabelecimentos  que  explorem  ou  administrem  a 

prestação de  serviços  de hospedagem em UH e outros  serviços  oferecidos  aos  hóspedes, 

quaisquer  que  sejam  as  denominações  daqueles  empreendimentos  ou  estabelecimentos, 

estarão sujeitos: (lei 4767)

I – às normas legais que regem as atividades comerciais ou empresariais;

II – ao cadastramento obrigatório junto ao órgão estadual responsável pelo cadastro e pela 

fiscalização das empresas dedicadas à exploração das atividades turísticas, que estabelecerá os 

critérios e procedimentos para tal; e

III – ao regulamento geral dos meios de hospedagem, definidos pelo órgão de que trata o 

inciso II deste artigo.

§ 1º. Incluem-se, entre os empreendimentos ou estabelecimentos alcançados por este artigo, 

aqueles conhecidos por flat, flat-hotel, apart-hotel, condohotel ou outra nomenclatura utilizada 

para a exploração desta modalidade de atividade econômica.

§ 2º. Da decisão que impuser penalidade, caberá requerimento de reconsideração, que deverá 

ser apresentado junto ao órgão estadual a que se refere o art. 3º, II, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados  da  data  da  publicação,  devendo  para  tanto  ser  acompanhado  dos  documentos 

comprobatórios do cumprimento ao que dispõe aquele artigo.

Art.  304 -  Ficam obrigados  os  hotéis  e  similares  a  colocarem à  disposição  de  hóspedes 

deficientes  visuais  ficha  de  estadia,  demais  serviços  e  normas  existentes  dentro  do 

estabelecimento, na leitura do método braile – sistema de escrita e impressão em relevo para a 

leitura dos cegos. (lei 4831)

§ 1º. Entendem-se por similares os estabelecimentos abrangidos pelo artigo 1º, § 1º da Lei 

3113, de 19 de novembro de 1998.
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§ 2º. Os dados deverão ser repassados em sua integralidade e fidelidade para a leitura do 

método braile.

§ 3º. Em caso de diferença, o que mais benefícios trouxer ao hóspede será o aplicado.

Art. 305 - Aos hotéis, motéis  e similares é obrigatório a emissão de Nota Fiscal distinta, 

especificando o referente a serviços prestados e o referente a consumo. (lei 2784)

§ 1º. O não cumprimento do disposto no caput, acarretará ao infrator a multa.

§ 2º. Na reincidência a multa será em dobro e, assim, sucessivamente.

Capítulo XXXIX

Pornografia

Art. 306 - Fica proibida a exposição de livros e revistas de capa ou conteúdo pornográfico em 

bancas de jornal ou lojas de revistas sem que estas estejam envoltas por invólucro opaco. 

Somente poderá estar à vista ou sobreposto ao invólucro o nome ou título das mesmas, bem 

como o numero do exemplar ou edição do referido ano. (lei 763)

Parágrafo  único-  Quanto  à  vedação,  caberá  ao  órgão  Estadual  competente  proceder  a 

fiscalização e ao confisco dos exemplares que não tiverem dentro dos termos da lei. (lei 763)

Art.  307 -  As revistas  e publicações  que contenham material  impróprio  ou inadequado a 

crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência 

de seu conteúdo e de forma destacada. (lei 3105)

Art.  308 -  As  bancas  de  jornais  e  outros  estabelecimentos  que  comercializem revistas  e 

publicações  pornográficas  somente  poderão  vendê-las  se  as  mesmas  estiverem lacradas  e 

protegidas com embalagem opaca. (lei 3105)

Art. 309 - Fica proibida a exposição em bancas de jornais e similares de revistas, jornais e 

qualquer publicação pornográfica sem o lacre e a proteção de que trata o artigo anterior. (lei 

3105)
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Art. 310 - O não cumprimento do presente capítulo implicará as penalidades previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo 

das sanções estabelecidas em ato regulamentar do Poder Executivo. (lei 3105)

Art. 311 - Fica proibida a livre exibição ou o fácil acesso, por qualquer meio, de quaisquer 

produtos pornográficos em quaisquer lojas comerciais,  bancas e assemelhados,  em todo o 

Estado do Rio de Janeiro. (lei 3302)

Art.  312 -  As  locadoras  de  fita  de  vídeo,  situadas  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  ficam 

obrigadas a manter filmes pornográficos em local reservado, com acesso permitido somente 

para adultos.

Parágrafo único - Os cartazes e publicidades de filmes pornográficos, só poderão ser afixados 

no interior do espaço reservado à exposição das fitas de vídeo sobre o mesmo tema. (lei 2832)

Art. 313  - As revistas, acompanhadas ou não de cd-rom, bem como outras publicações de 

informática  que  contenham  material  impróprio  ou  inadequado  a  crianças  e  adolescentes 

deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo e de 

forma destacada. (lei 2851)

Art. 314 - Os estabelecimentos comerciais do ramo da informática somente poderão vender 

revistas, cd-rom e outros produtos de conteúdo pornográfico com lacre e embalagem opaca. 

(lei 2851)

§  1º.  Fica  proibida  em bancas  de  jornais  e  estabelecimentos  comerciais  especializados  a 

exposição de revistas, cd-rom e outros produtos com apresentação e conteúdo pornográficos 

sem o lacre e a proteção de material opaco de que trata o caput. (lei 2851)

§ 2º. As locadoras de cd-rom situadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, ficam obrigadas 

a manter os Cds em local reservado, com acesso permitido somente para adultos. (lei 2851)

Art. 315 - O não cumprimento do presente Capítulo implicará as penalidades previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo 

das sanções estabelecidas em ato regulamentar do Poder Executivo. (lei 2851)
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Art. 316 - O Poder Executivo baixará os atos necessários à execução do presente Capítulo. 

(lei 2851).

Capítulo XL

Sobre a divulgação em estabelecimentos  públicos  dos crimes e  das  penas relativas  à 

prostituição e a exploração sexual de criança e adolescente

Art.  317 -  Os estabelecimentos  públicos ficam obrigados afixarem placa que explicite  os 

crimes e as penas decorrentes da prática da prostituição e exploração sexual de crianças e 

adolescentes. (lei 4358)

§ 1º. Para efeitos deste artigo, os estabelecimentos são os seguintes: (lei 4358)

I - hotéis, motéis e pousadas;

II - bares, restaurantes e lanchonetes;

III - casas noturnas de qualquer natureza;

IV - clubes sociais e associações recreativas ou desportivas, cujo quadro de associados seja de 

livre acesso ou que promovam eventos com entrada paga;

V - agências de modelos, viagens;

VI - salões de beleza, casas de massagens, saunas, academias de dança, de fisiculturismo, de 

ginástica e atividades correlatas e outros estabelecimentos comerciais que ofereçam serviços 

mediante pagamento e voltados ao mercado ou culto da estética.

§ 2º. A placa será afixada na entrada do estabelecimento ou em local de fácil vizualização por 

todos os freqüentadores, obedecendo as seguintes especificações: (lei 4358)

I - a placa será confeccionada em madeira, ferro, pvc, acrílico ou outro material resistente à 

ação do tempo, vedado o uso de papel, papelão, cortiça, isopor ou assemelhados;

II - a dimensão mínima será de 30 (trinta) centímetros de largura por 20 (vinte) centímetros de 

altura e conterá a seguinte frase:

A PRÁTICA DA PROSTITUIÇÃO OU DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES É CRIME, PUNIDO COM RECLUSÃO DE 4 A 10 ANOS E MULTA. 

INCORREM  NAS  MESMAS  PENAS  OS  RESPONSÁVEIS  PELO  LOCAL  EM  QUE 

OCORRAM  TAIS  PRÁTICAS.  DISQUE  DENÚNCIA  NACIONAL:  DISQUE  100  / 

DISQUE DENÚNCIA ESTADUAL: 2253 1177 E CONSELHO TUTELAR LOCAL.
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III - as letras serão todas maiúsculas  em cor que possibilite  destacar  facilmente a frase e 

ocuparão toda a largura da placa;

IV - haverá uma borda em linha reta delimitando o tamanho da placa, permitindo verificar se 

as dimensões estão compatíveis com as mínimas estabelecidas no item II.

§  3º. Na mesma  placa  será  informado  o  (s)  número  (s)  telefônico  (s)  através  dos  quais 

qualquer pessoa, sem necessidade de identificação, poderá fazer denúncias acerca da prática 

da prostituição ou exploração sexual de que trata este capítulo. (lei 4358)

Art. 318 - A fiscalização deste capítulo dar-se-á de igual forma ao estabelecido na Lei Federal 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. (lei 

4358)

Art.  319 - Os  valores  decorrentes  da  aplicação  das  multas  previstas  neste  Capítuloserão 

recolhidas aos cofres do Governo do Estado para uso exclusivo em ações de proteção aos 

direitos da criança e do adolescente. (lei 4358)

Capítulo XLI

Da Venda de Produtos Nocivos e proibidos a Menores de 18 (Dezoito) Anos e outras 

disposições.

Art. 320 -  Fica obrigatória a afixação de cartazes nas casas lotéricas em funcionamento no 

Estado  do  Rio  de  Janeiro,  informando  sobre  a  proibição  da  venda,  à  criança  ou  ao 

adolescente, de bilhetes lotéricos e equivalentes. (Lei 6440)

§ 1º.  O cartaz deverá conter os seguintes dizeres: “É PROIBIDA A VENDA À CRIANÇA 

OU AO ADOLESCENTE DE: BILHETES LOTÉRICOS E EQUIVALENTES. ART. 81, VI, 

DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA” . (Lei 6440)

§ 2º. O texto do cartaz deverá ser escrito com letras maiúsculas e exposto em local visível ao 

público, possibilitando sua leitura e visualização à distância. (Lei 6440)

Art.  322 - Em todo o  território  do Estado do Rio  de  Janeiroé  vedado a  menores  de 18 

(dezoito) anos a venda de:
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I - produtos com componentes químicos, até que sejam aditivados os agentes repulsivos, a que 

tenha  na  composição  química  na  fabricação  de  adesivos  de  contato,  à  base  de  borracha 

sintética e natural, bem como os solventes aromáticos, deverão conter aditivos com agentes 

repulsivos capazes de inibir  a utilização indevida em todo Estado do Rio de Janeiro; (Lei 

3.032)

II - a venda de cigarros e similares em todas as dependências; (Lei 1.895/Lei 2.733)

III-  fica  proibida  a  venda,  em  todo  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  de  anabolizantes  ou 

medicamentos que contenham essa substância, sem receita médica. (lei 1.963)

§ 1º. Entende-se como dependências; bares, supermercados, shoppings, boites e todas as casas 

que comercializam com a venda de cigarros. (Lei 1.895)

§ 2º. Para fins do inciso II, entende-se como similares, todos os produtos derivados do fumo.  

(Lei 1.895)

§ 3º. O transgressor deste artigo ficará sujeito a pena de multa.

Art. 323 - Os produtos citados, quando vendidos a maiores de 18 (dezoito) anos, obrigarão o 

comerciante a proceder ao registro em talão de nota fiscal especial, onde será anotado o nome, 

endereço, número do documento de identidade e número do Cadastro de Pessoas Físicas ou 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, bem como a quantidade e especificação do produto 

vendido. (lei 2779)

Art. 324 - As empresas que desejarem comercializar os produtos mencionados no presente 

Capítulo ficam obrigadas a se cadastrarem junto à Secretaria de Saúde. (lei 2779)

Art. 325 - São obrigações dos empresários e responsáveis pelos estabelecimentos comerciais:

I - afixar avisos da proibição de venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de consumo 

de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos, em tamanho e 

local de ampla visibilidade, com expressa referência a este Capítulo e ao Artigo 243 da Lei 

Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990; (lei 6153)

II  -  utilizar  mecanismos  que  assegurem,  no  espaço  físico  onde  ocorra  venda,  oferta, 

fornecimento,  entrega ou consumo de bebida alcoólica,  a integral  observância ao disposto 

nesta lei; e

III - zelar para que, nas dependências de seus estabelecimentos comerciais, não se permita o 

consumo de bebidas alcoólicas por pessoas menores de 18 (dezoito) anos.
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§ 1º. Os avisos de proibição de que trata o inciso I deste artigo serão afixados em número 

suficiente para garantir sua visibilidade na totalidade dos respectivos ambientes.

§ 2º. Nos estabelecimentos que operam no sistema de autosserviço, tais como supermercados, 

lojas de conveniência, padarias e similares, a sinalização de que trata o inciso I será afixada 

nos locais em que as bebidas alcoólicas estiverem dispostas.

§ 3º. Além das medidas de que trata o inciso II deste artigo, os empresários e responsáveis  

pelos estabelecimentos comerciais e seus empregados ou prepostos deverão exigir documento 

oficial de identidade, a fim de comprovar a maioridade do interessado em consumir bebida 

alcoólica e, em caso de recusa, deverão abster-se de fornecer o produto.

§  4º.  Cabe  aos  empresários  e  responsáveis  pelos  estabelecimentos  comerciais  e  aos  seus 

empregados ou prepostos, comprovar à autoridade fiscalizadora, quando por esta solicitado, a 

idade  dos  consumidores  que  estejam  fazendo  uso  de  bebidas  alcoólicas  nas  suas 

dependências.

Art. 326 - Na hipótese de descumprimento da sanção de interdição, ou se for verificada nova 

infração, será oficiado o órgão competente, que deverá proceder à instauração de processo 

para cassação da eficácia da inscrição do fornecedor infrator no cadastro de contribuintes do 

Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. (lei 6153)

Art. 327 - Considera-se reincidência a repetição de infração a quaisquer das disposições deste 

capítulo, desde que imposta a penalidade por decisão administrativa irrecorrível. (lei 6153)

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, não será considerada a sanção 

anterior se, entre a data da decisão administrativa definitiva e a da infração posterior, houver 

decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.

Art. 328 - A fiscalização do disposto neste capítulo será realizada pelos órgãos competentes, 

nos respectivos âmbitos de atribuições, os quais serão responsáveis pela aplicação das sanções 

decorrentes  de  infrações  às  normas  nela  contidas,  mediante  procedimento  administrativo, 

assegurada ampla defesa. (lei 6153)
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Art. 329 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário poderão realizar ampla campanha 

educativa  nos  meios  de comunicação,  para  esclarecimento  sobre os  deveres,  proibições  e 

sanções impostos por este capítulo. (lei 6153)

Art. 330 - Nos casos em que houver falsificação dos documentos apresentados pelos menores 

não  haverá  responsabilidade  dos  empresários  e  responsáveis  pelos  estabelecimentos 

comerciais.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  prevista  no  caput  deste  artigo,  a  responsabilidade  será  dos 

responsáveis legais dos menores, nos termos da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

(lei 6153)

Art. 331 - Fica proibido em todo o território do Estado do Rio de Janeiro e prática de jogos e 

brinquedos de diversão, para menores de 18 (dezoito) anos em máquinas fliperama, jogos de 

realidade virtual e simuladores que contenham qualquer modalidade de luta ou que estimule a 

violência. (lei 2918)

Parágrafo único – Igualmente fica vedada a comercialização neste Estado para menores de 18 

(dezoito) anos de fitas de Vídeo-game que contenham qualquer modalidade de luta ou que 

estimule a violência.

Art.  332 -  A  inobservância  do  disposto  no  artigo  anterior,  implicará  aos  infratores,  as 

seguintes  penalidades:  ao  responsável  pelo  funcionamento  das  máquinas  e  brinquedo  de 

fliperama, jogos de realidade virtual e simuladores ou pela venda de fitas de vídeo-game. (lei 

2918)

Parágrafo único - Independentemente da sanção de que trata o caput deste artigo, poderão ser 

instaurados procedimentos, objetivando a aplicação de sanções administrativas cíveis e penais 

aos infratores.

Art. 333 - Caberão às Secretarias de Estado de Segurança Pública e Fazenda, em conjunto ou 

isoladamente adotar todas as medidas legais, visando perfeita aplicação destes dois artigos 

antecedentes. (lei 2918)

Capítulo XLII
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Do Selo Verde e do Selo-Símbolo para a Reciclagem de Vidro, Plástico, Latas, Papel e 

Papelão

Art. 334 - Fica instituído o SELO VERDE, em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, 

com o fim de identificar os produtos fabricados e comercializados que não causem danos ao 

meio ambiente. (Lei 1.844)

Parágrafo único. Caberá ao Órgão do Estado, na forma regulamentar, isoladamente ou em 

conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, a administração e aplicação das medidas para 

consecução dos objetivos de que trata este artigo. (Lei 1.844)

Art. 335 - Todos os produtos acondicionados em recipientes de vidro, plásticos, isopores ou 

em latas, papel e papelão, fabricados no Estado do Rio de Janeiro, terão na embalagem a 

aplicação do Selo-Símbolo para reciclagem de materiais. (Lei 2.030)

Parágrafo único - O Selo-Símbolo será composto de pictograma formado por uma silhueta 

humana  depositando  um  recipiente  de  vidro  num  container  no  interior  de  um  triângulo 

formado por três setas, conforme modelo do Anexo I, e a mensagem “Economize energia. 

Reciclar materiais é preservar o meio ambiente”. (Lei 2.030)

Art. 336 -  Todos os mercados,  supermercados,  centrais  atacadistas,  farmácias  e drogarias 

deverão manter,  junto às seções de bebidas, enlatados e demais produtos mencionados no 

artigo 329, cartazes com a reprodução do Selo-Símbolo e a indicação da localização mais 

próxima dos containers para recolhimento de materiais recicláveis. (Lei 2.030)

Parágrafo único - Os estabelecimentos mencionados no caput, cuja área for superior a 500 m², 

deverão  manter,  dentro  de  suas  instalações  ou  no  estabelecimento,  containers  para 

recolhimento de vidro, latas, plásticos, isopores, papel e papelão. (Lei 2.030)

Art.  337 -  A  regulamentação  do  disposto  nos  artigos  329  e  330  desta  Lei  pelo  Poder 

Executivo levará em consideração especialmente o seguinte: (Lei 2.030)

I - a aplicação do Selo-Símbolo na embalagem poderá ser feita na lateral ou no topo, jamais  

na base; (Lei 2.030)

II - o Selo-Símbolo terá dimensões proporcionais à embalagem do produto, sendo o tamanho 

mínimo das letras correspondentes ao tipo; (Lei 2.030)

III - não haverá exigência de cor para a aplicação do Selo-Símbolo; (Lei 2.030)
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§ 1º. O pictograma constante do Anexo I poderá eventualmente ser substituído pelo símbolo 

geral da reciclagem, representado pelas três setas, complementado pela simbologia específica 

de cada material de embalagem; (Lei 2.030)

§ 2º. Caberá ao Órgão do Poder Executivo, na forma regulamentar, exercer a fiscalização do 

disposto nesteartigo, especialmente quanto ao uso abusivo ou enganoso do Selo-Símbolo. (Lei 

2.030)

Capítulo XLIII

Do Controle de Qualidade dos produtos horti-fruti-granjeiros (Lei 3.220)

Art.  338  - Fica  instituído  o  programa  de  controle  de  qualidade  dos  produtos  horti-fruti-

granjeiros no Estado do Rio de Janeiro. (Lei 3.220)

Art.  339  - O  programa  de  controle  de  qualidade  dos  produtos  criará  as  normas  para 

habilitação dos produtos a serem agraciados com o SELO VERDE. (Lei 3.220)

Parágrafo único- Para receber o SELO VERDE o produto deverá:

a) ter sido produzido nas pequenas e médias propriedades rurais e urbanas;

b) não utilizar ou utilizar reduzida quantidade de agroquímicos;

c) ser produzido com tecnologia apropriada inovadora;

d) controle de qualidade e higiene;

e) manejo biológico de pragas;

f) controle por responsável técnico habilitado.

Art. 340 - O Poder Executivo fica autorizado a criar um Conselho de qualidade,  paritário 

entre a sociedade civil e o poder público, do qual poderão fazer parte um representante do 

CREA-RJ, de 3 (três) Organizações Não Governamentais com comprovada experiência na 

área  da  agricultura  orgânica  ou  biológica,  da  Sociedade  Nacional  de  Agricultura  e  de 

Universidades Públicas. (Lei 3.220)

Art. 341 - Para se habilitarem ao SELO VERDE, os produtos deverão ser analisados pelo 

Conselho de Qualidade. (Lei 3.220)
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Art. 342 - O produto habilitado pelo SELO VERDE deverá informar ao público consumidor 

todo o tipo de elementos, insumos, modos de cultivo ou criação, em todas as embalagens. (Lei 

3.220)

Art. 343 - Fica proibido o uso de Brometo de Metila na agricultura, em qualquer fase da 

produção, armazenamento, depósito ou tratamento de produtos e matérias-primas agrícolas 

destinadas à industrialização (Lei 3.424);

§ 1º. Os produtos de que trata o art. 337 observarão o seguinte:

I - A proibição a que se refere o art.  337, não se aplica aos tratamentos quarentenários e 

fitossanitários  para  fins  de  importação  e  exportação,  em  zonas  primárias  dos  portos, 

aeroportos,  Estações  Aduaneiras  (EADIS)  e  alfandegadas  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro, 

realizados de acordo com os procedimentos legais vigentes.

II – Os produtos agrícolas provenientes de outra unidade da Federação ou do exterior deverão, 

para  ingressar  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  ser  identificados  através  de  um  selo,  e 

acompanhados de um certificado oficial,  onde constem os níveis de resíduos permanentes. 

(Lei 3.424).

III – Os produtos industrializados, de consumo humano ou animal, cuja matéria-prima tenha 

sido tratada com Brometo de Metila, deverão manter a identificação de que trata o art. XX. 

(Lei 3.424)

Capítulo XLIV

Da pirataria e dos produtos pirateados e outras providências

Art.  344  -  Aquele  que  importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,  fabricar,  adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar 

para  o  consumo  ou  fornecer  produtos  falsificados  ou  contrabandeados  ficará  sujeito  às 

seguintes sanções: (Lei 6.267)

I – multa;

II – apreensão da mercadoria;

III – perdimento da mercadoria;

IV – interdição parcial ou total do estabelecimento.
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§ 1º. Nas mesmas sanções incorre quem adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em 

proveito  próprio  ou  alheio,coisa  que  sabe  ser  produto  falsificado  ou  contrabandeado,  ou 

influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. 

§ 2º. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação 

de outras sanções cabíveis. 

§ 3º. A pena de multa será aplicada nos termos previstos na Lei Federal nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). 

§ 4º. Aplicada a pena de perdimento, a mercadoria será incorporada ao patrimônio do Estado. 

§ 5º. As máquinas, equipamentos, suportes, materiais e demais bens que possibilitaram a sua 

produção,  existência,  armazenamento  e/ou  transporte  que  vierem  a  ser  apreendidos, 

incorporar-se-ão ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, para posterior destinação em 

portaria da Secretaria  de Estado da Justiça.  As mercadorias que se destinam ao vestuário, 

higiene pessoal e à educação poderão ser distribuídas em programas assistenciais do Estado, 

desde que não ofereçam riscos ao consumo. Tratando-se de obras intelectuais - abrangendo 

software, música, filme e livros - os bens apreendidos serão destruídos, repassando-se para as 

entidades  assistenciais  reconhecidas  como  de  utilidade  pública,  os  recursos  financeiros 

obtidos com a reciclagem do material resultante da destruição.

§ 6º. A interdição poderá ser:

1 – de até 30 (trinta) dias;

2 – superior a 30 (trinta) e igual ou inferior a 90 (noventa) dias;

3 – superior a 90 (noventa) e igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias; 

4 – definitiva.

§  7º.  A  pena  prevista  no  item  4  do  parágrafo  anterior  só  será  aplicada  na  hipótese  de 

reincidência.  Tratando-se  de  unidade  imobiliária  localizada  em  shoppings,  outlets ou 

similares,  a interdição poderá ser estendida ao edifício,  nos casos em que se configurar a 

contumácia e/ou que o proprietário ou administrador da área oferecida à locação é reincidente 

na omissão em aplicar medidas destinadas a coibir a prática delituosa. 

§ 8º. A diligência de busca e apreensão poderá ser realizada de ofício pela autoridade policial 

ou  fazendária,  ou  a  requerimento  do  legítimo  titular  do  direito  violado  ou  de  quem  o 

represente, ou por determinação da autoridade judicial ou ainda por requisição do Ministério 

Público. Constatada a falsificação ou o contrabando, será procedida a imediata apreensão da 

mercadoria. 
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§ 9º. O interessado poderá interpor defesa no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão que aplicar a sanção. 

§ 10. Da decisão que apreciar a defesa caberá recurso hierárquico para a autoridade superior. 

§ 11. Se a defesa for acolhida, ainda que em grau de recurso administrativo, a mercadoria 

apreendida será restituída imediatamente. 

§  12.  Não  apresentada  a  defesa  ou  consolidada  a  apreensão,  será  imposta  a  pena  de 

perdimento. 

§ 13. A defesa e o recurso hierárquico não terão efeito suspensivo.

Art. 345 - Na hipótese de resistência do proprietário ou de empregados do estabelecimento, 

será requisitado o auxílio de força policial. (Lei 6.267)

Art.  346 -  Efetuada  a  apreensão  de  mercadoria  falsificada  ou  contrabandeada  serão 

comunicados os representantes do Ministério Público Federal e do Estadual. (Lei 6.267)

Capítulo XLV

Selo amigo dos animais

Art. 347 -   Fica instituído,  no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o “Selo Amigos dos 

Animais”. (lei 5310)

§ 1º. Do Selo constará, independentemente de quaisquer outras informações, a identificação 

do agraciado, bem como o número desta Lei.

§ 2º. A concessão do Selo assegurará à pessoa jurídica o direito de utilizá-lo na divulgação de 

seus produtos, serviços e estabelecimentos comerciais.  O Selo terá validade de 05 (cinco) 

anos, a partir da sua concessão.

§  3º.  O Selo  Amigos  dos  Animais  será  concedido  às  pessoas  jurídicas  que  contribuírem 

efetivamente com instituições sem fins lucrativos que promovam ações de responsabilidade 

social na causa animal. 

§ 4º. O Selo Amigos dos Animais terá as seguintes graduações:

I – Selo Ouro, a ser concedido à pessoa jurídica que contribuir efetivamente com o valor de 

500 UFIRs (quinhentas Unidades de Referência);

II – Selo Prata, a ser concedido à pessoa jurídica que contribuir efetivamente com o valor de 

300 UFIRs (trezentas Unidades de Referência);
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III - Selo Bronze, a ser concedido à pessoa jurídica que contribuir efetivamente com o valor 

de 100 UFIRs (cem Unidades de Referência).

Capítulo XLVI

A regulamentação de microcomputadores e de peças de microcomputadores

Art. 348 - Na oferta de microcomputadores ou de peças para microcomputadores, ao lado do 

produto  exposto,  será  apresentada  listagem em local  visível  e  de  fácil  identificação  pelo 

consumidor, na qual se empregarão caracteres ostensivos, constando as seguintes informações 

relativas a cada peça avulsa ou integrante do microcomputador: (lei 5178)

I – marca e modelo;

II – nome do fabricante;

III – velocidade de transmissão de dados, se for o caso;

IV – capacidade de transmissão de dados, se for o caso;

V – capacidade de armazenamento, se for o caso;

VI – velocidade de processamento, se for o caso;

VII – capacidade de processamento, se for o caso;

VIII – velocidade de rotação, se for o caso;

IX – outras especificações para cada tipo de peça:

a) em relação ao microcomputador, será informado seu “clock” real e seu nome comercial,  

assim como, quando for o caso, qualquer incompatibilidade com algum tipo de barramento de 

memória ou suas características de transmissão de dados (SINGLE/DUAL CHANNEL);

b) em relação à memória, será informada a unidade que expressa seu barramento;

c) em relação à placa-mãe, será informado o ano de lançamento no mercado e se ela contém 

dispositivos “on board”, assim como os barramentos suportados (visando futuros upgrades) e 

os processadores compatíveis;

d) em relação ao disco rígido, será informada sua interface e a capacidade do seu “buffer” e a  

velocidade de rotação;

e) em relação à fonte de alimentação contida no gabinete, será informada sua potência real.

§ 1º. O “clock” real e o nome comercial do microprocessador serão apresentados lado a lado, 

de forma que seja possível a comparação entre os dados presentes no nome comercial da peça 

e sua performance real.
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§ 2º. Não são considerados peças, para fins desta Lei: fios, parafusos ou componentes não 

eletrônicos, empregados para compor a estrutura do microcomputador.

§  3º.  O  dever  de  informação  previsto  neste  artigo  será  observado  ainda  que  o 

microcomputador seja montado pelo seu fabricante ou por fornecedor diverso daquele que 

oferta o produto à venda. 

Art. 349 - Ao consumidor que adquirir microcomputador ou peça para microcomputador será 

entregue  uma  lista,  comprovadamente  emitida  pelo  fornecedor  que  efetuar  a  venda, 

constando, além das informações previstas no artigo anterior, as seguintes: (lei 5178)

I – para a placa-mãe:

a) o seu limite quanto ao “upgrade” de memória;

b) o nome do fabricante de seus “chipset”;

c) os seus dispositivos “on board”;

d) os modelos de processadores suportados;

e) os barramentos (BUS) suportados.

II – para a memória:

a) o país em que foi fabricada;

b) o “clock” da memória;

c) barramento;

d) marca.

III – para o gabinete:

- quantos discos rígidos podem ser instalados nas baias internas e suportados pela fonte de 

alimentação, sem prejuízo da integridade do microcomputador, quando instalados dispositivos 

em todas as baias externas.

IV – qual peça integrante do microcomputador pode reduzir a performance de outra peça da 

mesma máquina;

V  –  a  possibilidade  de  conflito  ou  incompatibilidade  entre  as  peças  vendidas,  se  para 

instalação em um mesmo microcomputador;

VI – a certificação, por parte do fornecedor que efetuar a venda ao consumidor, de que o 

“cooler” é adequado e suficiente para o microcomputador;

VII – as demais informações que permitam identificar, sob todos os ângulos, a qualidade e a 

performance das peças.



184

§ 1º. A lista poderá ser substituída, a critério do fornecedor, por cupom fiscal em que constem 

as  mesmas  informações  determinadas  neste  dispositivo,  desde  que  empregados  caracteres 

legíveis e ostensivos.

§ 2º. Para fins desta Lei, considera-se:

I - “clock” real do microprocessador: a freqüência máxima efetiva, expressa em “hertz” ou 

neste mesmo parâmetro de medida em escala maior que esta peça pode suportar, sem prejuízo 

da integridade do microcomputador;

II - nome comercial do microprocessador: a denominação completa atribuída à peça por seu 

fabricante;

III  -  barramento  da memória:  o  conjunto  de condutores  elétricos  e  circuitos  de  controle, 

através do qual fluem dados ou sinais, influenciando a performance da memória;

IV - ano de lançamento no mercado da placa-mãe: o ano em que esta peça foi efetivamente e 

pela primeira vez oferecida para venda por seu fabricante;

V - dispositivos “on board”: aqueles embutidos de forma permanente na placa-mãe, tais como 

sistemas de som ou de vídeo;

VI - interface do disco rígido: o padrão de compartilhamento de dados ou sinais, tais como o 

IDE ou o SCSI;

VII - capacidade do “buffer” do disco rígido: a quantidade de memória do disco rígido para 

armazenamento temporário de dados;

VIII – “upgrade”: a atualização de componentes de microcomputador;

IX – “chipset”:  os circuitos centrais  contidos numa placa-mãe, responsáveis pela interface 

entre o microprocessador e os demais componentes da placa-mãe, incluindo o controlador de 

memória e o controlador de barramento;

X - “clock” da memória: a freqüência máxima efetiva, expressa em “hertz” ou neste mesmo 

parâmetro de medida em escala maior que esta peça pode atingir;

XI - baias externas: as gavetas que consistem em espaços para a instalação de dispositivos tais 

como unidades de CD ou DVD;

XII  -  baias  internas:  os  espaços  destinados  no  interior  do  gabinete,  sem  saída  para  seu 

exterior, para instalação de discos rígidos;

XIII – “cooler”: a peça utilizada para manter a refrigeração e o controle de temperatura de 

outras peças ou do microcomputador.
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§ 3º. Sem prejuízo do disposto do parágrafo anterior, o fornecedor entregará ao consumidor 

todos os documentos elaborados pelo fabricante que acompanham cada uma das peças, tais 

como manuais de instrução, especificações técnicas e termos das garantias.

§ 4º. O fornecedor prestará ao consumidor, por escrito, quaisquer informações e dados que 

possibilitem aferir a qualidade e o desempenho de peça que utilize tecnologia não prevista 

nesta Lei, empregando especificações objetivas e claras, ainda que não previstas em lei.

§ 5º. Os fornecedores de microcomputadores ou de peças para microcomputadores manterão, 

em  seus  estabelecimentos,  um  exemplar  desta  Lei,  disponível  para  consulta  de  quem  o 

solicite.

§ 6º É obrigatória, nos estabelecimentos a que se refere o parágrafo anterior, a afixação de 

placa junto ao caixa, em local visível e de fácil identificação, com os seguintes dizeres: “Este 

estabelecimento possui exemplar, disponível para consulta, da Lei Estadual (número da lei 

após  sanção),  que  trata  das  informações  a  serem  prestadas  aos  consumidores  de 

microcomputadores ou de peça para microcomputadores.”

Capítulo XLVII

Câmara de Bronzeamento

Art. 350 - Deverão os proprietários e os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais que 

prestam serviços de bronzeamento artificial providenciar e garantir: (lei 4879)

I – ambientes para instalação de câmaras de bronzeamento artificial, específicos e exclusivos, 

que  atendam  às  exigências  que  visem  manter  adequadas  condições  de  salubridade,  de 

proteção à saúde do trabalhador, de estabilidade da fonte de energia elétrica e de conforto 

ambiental;

II – a aquisição de câmaras de bronzeamento artificial mediante a apresentação, por parte dos 

fabricantes,  fornecedores ou distribuidores,  de documentos que comprovem a obtenção de 

registros, ou a isenção dos mesmos, junto ao órgão de vigilância sanitária do Ministério da 

Saúde;

III  – manter,  no interior  das  dependências  dos  estabelecimentos,  instruções  de uso destes 

equipamentos de embelezamento, impressas em português, visando propiciar sua consulta por 

parte dos profissionais, das autoridades sanitárias competentes e, quando solicitado, por parte 

dos clientes;
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IV – estabelecer rotinas de limpeza e de desinfecção nas câmaras de bronzeamento artificial, 

adotando-se para este fim os termos do Manual de Processamento de Artigos e Superfícies, do 

Ministério da Saúde, ou de instrumento regulador que vier a substituí-lo;

V  –  estabelecer  um  rigoroso  cronograma  de  manutenção  preventiva  das  câmaras  de 

bronzeamento artificial que, no mínimo, obedecerá a periodicidade recomendada, por escrito, 

pelos  fabricantes,  fornecedores  ou  distribuidores  das  câmaras  de  bronzeamento  artificial, 

sendo que torna-se obrigatório registrar, em instrumentos próprios dos estabelecimentos, a 

realização de todos os procedimentos de manutenção preventiva e de consertos ou reparos;

VI – somente poderão operar as câmaras de bronzeamento artificial profissionais previamente 

treinados para tal finalidade, sendo obrigatório manter os comprovantes de treinamento no 

interior das dependências dos estabelecimentos, para averiguação das autoridades sanitárias 

competentes e, quando solicitado, pelos clientes;

VII – os estabelecimentos que prestam serviços de bronzeamento artificial deverão manter 

Livros de Registro de Ocorrências e Cadastro de Clientes Atendidos, o último organizado na 

forma de fichas individuais, contendo no mínimo os seguintes registros: 

a) - identificação dos clientes: nome completo, idade, sexo, endereço;

b) - termo de consentimento do cliente, em conformidade com o artigo 7º da presente Lei;

c) - cópia do relatório da avaliação médica de que dispõe o artigo 5º da presente Lei;

d) - nomes completos dos profissionais médicos aludidos no artigo 5º da presente Lei, com 

seus respectivos números no CRM;

e) - datas de atendimentos dos clientes. 

§  1º.  Nos  estabelecimentos  que  prestam  serviços  de  bronzeamento  artificial,  cujos 

responsáveis  sejam  profissionais  sem  formação  em  medicina,  os  proprietários  e  os 

responsáveis somente poderão atender clientes se submetidos a avaliação médica, antes do 

início da execução das sessões de bronzeamento artificial.

§ 2º. Na avaliação médica, antes do início da execução das sessões de bronzeamento artificial 

em  quaisquer  estabelecimentos,  de  saúde  ou  não,  deverão  os  profissionais  médicos,  no 

mínimo, registrar:

I – antecedente familiar e/ou pessoal de câncer de pele;

II – história pessoal de queimadura solar e/ou efélides (sardas) na face e/ou ombros;

III – nevos (pintas) melanócitos múltiplos;

IV – pele clara que apresente incapacidade de ficar bronzeada após a exposição ao sol em 

praias e/ou piscinas;
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V – doenças autoimunes;

VI – gravidez;

VII – uso de medicamentos fotossensibilizantes;

VIII – outras contra-indicações a critério médico. 

§ 3º. Após a avaliação de que trata o parágrafo anterior, os profissionais médicos deverão 

fornecer aos seus clientes, por escrito, relatório de avaliação médica sucinto que contenha:

I - data, assinatura e número de inscrição no CRM do profissional;

II – informações objetivas que atestem que os clientes não se enquadram em uma ou mais das 

situações de risco mencionadas nos Incisos I a VIII, do parágrafo anterior.

§ 4º. A avaliação de que trata o parágrafo anterior terá validade máxima de 90 (noventa) dias.

§  5º.  Os  estabelecimentos  de  que  trata  este  artigo  somente  poderão  prestar  serviços  de 

bronzeamento artificial aos clientes que apresentarem relatório de avaliação médica, contendo 

informações objetivas de que estes clientes não se enquadram em uma ou mais das situações 

de risco mencionadas nos Incisos I a VIII, do §2º deste artigo.

§  6º.  Os  estabelecimentos  de  que  trata  este  artigo,  além  das  exigências  anteriormente 

estabelecidas,  deverão,  obrigatoriamente,  solicitar  a  seus  clientes  que  tomem  ciência  e 

assinem o Termo de Consentimento do Cliente, onde deverá constar:

a) – nome

b) - data de nascimento

c) - documento de identidade

d) - endereço

e) - informação de que se submeteu a avaliação médica, tendo sido constatado que não se 

inclui nas situações de risco, descritas no §2º.

f) - local e data

g) - assinatura do cliente

§ 7º. Os proprietários e os responsáveis pelos estabelecimentos de que trata artigo que, por 

qualquer  forma  ou  meio  de  comunicação,  diretamente  ou  através  de  prepostos,  fizerem 

veicular peças publicitárias, deverão informar clara e adequadamente sobre a natureza dos 

serviços prestados e dos produtos empregados, no interesse da preservação da vida, da saúde, 

da segurança e do bem estar dos indivíduos.

§ 8º. A veiculação de peças publicitárias, por qualquer forma ou meio de comunicação, que 

induzam ou estimulem a execução de procedimentos de bronzeamento artificial,  cujo teor 
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enfatize ser esta uma prática inócua que não requer prévia avaliação médica, tipificará o fato 

da publicidade enganosa.

§  9º.  As  autoridades  sanitárias  competentes,  no  âmbito  de  suas  jurisdições,  sempre  que 

tomarem conhecimento do fato da publicidade enganosa deverão adotar as providências que 

forem pertinentes ao seu campo de competência legal e, concomitantemente, oficiar os fatos 

aos Órgãos de Defesa do Consumidor.

§ 10. Para os efeitos deste artigo, a prescrição, a indicação e a execução de procedimentos que 

envolvam o emprego de raios ultra-violeta com finalidades terapêuticas somente poderá se dar 

no interior das dependências de estabelecimentos de saúde sob responsabilidade médica.

§ 11. Os termos deste artigo se aplicam às pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, direta ou 

indiretamente, com a execução dos procedimentos de bronzeamento artificial.

Capítulo XLVIII

Das disposições sobre a comercialização de produtos que contenham asbesto e outras 

providências (lei 3579)

Art. 351 - Para efeito deste capítulo, adotam-se as seguintes definições: (lei 3579)

I) - Asbesto/Amianto - forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos grupos de rochas 

metamórficas das serpentinas, isto é, a crisotila (asbesto branco), e dos anfibólios, isto é, a 

actinolita, a amosita (asbesto marrom), a antofilita, a cricidolita (asbesto azul), a tremolita ou 

qualquer mistura que contenha um ou vários destes minerais.

Art. 352 - Fica proibido, em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, a extração de 

asbesto. (lei 3579)

Art. 353 - Fica proibida a utilização de qualquer tipo de asbesto do grupo anfibólio e dos 

produtos que contenham estas fibras. (lei 3579)

Art. 354 - Fica proibida a pulverização (spray) de todas as formas de asbesto. (lei 3579)

Art. 355 - Fica proibida a venda a granel de asbesto em pó para fins de vedação. (lei 3579)
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Art.  356 -  Nos prazos  indicados  nos  Incisos  deste  artigo,  fica  proibida  a  fabricação  e  a 

comercialização,  em  todo  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  dos  seguintes  produtos,  quando 

contiverem asbesto em sua composição: (lei 3579)

I - No prazo de 2 (dois) anos: qualquer material ou componente termoplástico; materiais de 

fricção para utilização em quaisquer veículos (inclusive peças de reposição); revestimentos e 

peças, inclusive juntas, usados na prevenção ou na correção de vazamentos de motores de 

combustão interna, carburadores ou quaisquer outros componentes de veículos (rodoviários, 

ferroviários,  aéreos);  produtos  de  fiação  e  tecelagem  de  fibras  têxteis;  luvas,  macacões, 

aventais e outros vestuários; colas e adesivos; e materiais de isolamento térmico ou termo 

elétrico, inclusive aqueles utilizados na indústria naval e no setor metalúrgico.

II - No prazo de 4 (quatro) anos: produtos à base de cimento-amianto, incluindo placas lisas e 

corrugadas,  telhas,  caixas d’água,  tubos e conexões (inclusive válvulas industriais),  outros 

pré-moldados de cimento-amianto e quaisquer outros produtos para a construção civil e para a 

indústria,  inclusive  a  naval  e  a  petroquímica;  tintas  e  massas  adesivas  destinadas  ao 

isolamento  térmico ou acústico,  bem como à vedação ou retardamento  de propagação do 

fogo; resina fenólica (baquelite); papéis especiais; filtros de qualquer tipo; diafragmas para a 

indústria de cloro-soda; subprodutos da fabricação de artefatos de cimento amianto; quaisquer 

produtos e subprodutos não listados neste Artigo, resultante da mistura de asbesto com outros 

materiais; e todas as demais formas de utilização e produtos a que se refere o  caput deste 

Artigo.

Art. 357 - Objetivando a proteção da saúde dos trabalhadores e de suas famílias, bem como 

da produção em geral, ficam adotadas as seguintes normas e critérios: (lei 3579)

I  -  Os níveis  máximos  de concentração  de fibras  de asbesto  admissíveis  no ambiente  de 

trabalho não podem ultrapassar 0,2 fibras de asbesto por centímetro cúbico (0,2 f/cm3).

II  -  Os  níveis  máximos  de  concentração  de  fibras  de  qualquer  substituto  de  asbesto 

admissíveis no ambiente de trabalho não podem ultrapassar 0,2 fibras de asbesto por cm3 (0,2 

f/cm3).

III - Para efeito de atendimento ao disposto nos Incisos I e II deste Artigo, serão realizadas, às 

expensas dos empregadores, medições semestrais dos níveis de concentração de asbesto nos 

ambientes de trabalho.

IV - As medições a que se refere o Inciso III deste Artigo deverão estar de acordo com o 

Protocolo de Avaliação Ambiental em Anexo a esta Lei.
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V - Os métodos de medição serão aqueles estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, pela FUNDACENTRO, ou pelo órgão estadual encarregado da formulação 

e da implementação das políticas de saúde pública.

VI - Representante dos trabalhadores de cada empresa deverão participar dos programas de 

medição em todas as suas etapas,  desde a definição dos pontos em que serão tomadas as 

amostras até as determinações laboratoriais, tendo acesso às informações resultantes.

VII - Todos os trabalhadores diretamente envolvidos na manipulação de materiais contendo 

asbesto  deverão  realizar  às  expensas  do  empregador,  exames  médicos  pré-admissionais, 

periódicos e demissionais, incluindo, no mínimo, avaliação clínica, telerradiográfica do tórax 

(de  acordo  com  os  padrões  específicos  estabelecidos  pela  Organização  Internacional  do 

Trabalho)  e  prova  de  função  pulmonar  (capacidade  vital  forçada  e  volume  respiratório 

forçado no primeiro segundo), recebendo cópias dos resultados.

VIII - A tomografia computadorizada será utilizada nos exames periódicos dos trabalhadores 

com início de exposição há mais de 15 (quinze) anos, e com radiografia de tórax normal.

IX - Em casos definidos pelo Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador, serão realizadas 

avaliações de capacidade de difusão pulmonar.

X - Os exames médicos  a que se refere o Inciso VII deste Artigo deverão ser renovados 

(realizados)  semestralmente,  à excessão da telerradiografia  de tórax e da prova de função 

pulmonar, que deverão ser renovadas anualmente, conforme previsto da legislação federal de 

segurança e medicina de trabalho.

XI - Cabe ao empregador, manter disponível a realização periódica de exames médicos de 

controle dos trabalhadores durante 30 (trinta anos), sendo a renovação dos exames feita a cada 

3 (três) anos para trabalhadores com período de exposição inferior a 12 (doze) anos, a cada 2 

(dois) anos para trabalhadores com período de exposição de 12 (doze) a 20 (vinte) anos, e 

anual para trabalhadores com período de exposição superior a 20 (vinte) anos.

XII - A Secretaria de Saúde, através do seu Programa de Saúde do Trabalhador, deverá criar 

um programa de controle de qualidade radiológica dos exames periódicos.

XIII - A Secretaria de Saúde deverá estimular e promover o treinamento e capacitação de 

médicos na interpretação radiológica.

XIV  -  É  obrigatório  o  uso  de  equipamentos  de  proteção  individual  e  de  vestimentos 

adequados,  a serem fornecidos  pelos  empregadores,  nos  locais  de trabalho em que sejam 

processados ou manufaturados materiais contendo asbesto.
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XV - Os resultados das avaliações ambientais a que se refere o Inciso III deste Artigo deverão 

ser afixadas em quadro próprio, acessível a todos os trabalhadores da empresa, garantindo o 

direito à informação.

XVI - As empresas que manipulam ou utilizam materiais contendo asbesto, sob quaisquer 

forma,  deverão  proporcionar  aos  trabalhadores  programas  anuais  de  informação  sobre  os 

riscos decorrentes da exposição ocupacional e treinamento sobre medidas de proteção.

XVII - O treinamento a que se refere o Inciso anterior deverá ser fiscalizado pela Secretaria 

de Saúde.

XVIII - As empresas que manipulam ou utilizam materiais contendo asbesto, sob quaisquer 

forma,  deverão  apresentar,  aos  representantes  designados  pelos  trabalhadores,  programas 

anuais destinados à reduzir a exposição ocupacional, incluindo medidas tais como: vedação de 

sacos;  adequação  de  depósitos;  instalação  de  sistemas  de  exaustão  adequados; 

enclausuramento e automatização da alimentação da molassa; proteção dos discos de corte; 

lixamento  e  escovamento  a  úmido;  vedação  dos  sistemas  de  usinagem;  demarcação  e 

sinalização dos locais possíveis de contaminação.

XIX - As medidas objetivando a redução dos níveis de exposição ocupacional deverão ser 

tomadas,  sempre  que  técnica  e  economicamente  viáveis,  ainda  quando  os  limites 

estabelecidos no Inciso deste Artigo estiverem sendo respeitadas.

§ 1º. Ficam proibidos o lixamento e o corte à seco de produtos contendo asbesto.

§ 2º. As instalações nas quais sejam produzidos asbesto ou materiais contendo esse minério 

deverão dispor de vestiários duplos, de forma a separar a guarda e a troca de vestimentas 

pessoais e de trabalho e criar condições adequadas ao banho dos trabalhadores.

§ 3º. Os vestiários a que se refere o Parágrafo anterior serão separados por instalações de 

banho por aspersão.

§  4º.  Cópias  dos  registros  das  medições  realizadas  nos  ambientes  de  trabalho  sujeitos  à 

contaminação por asbesto e dos relatórios  médicos  dos trabalhadores  a que se referem os 

incisos III, IV, VII e IX deste Artigo permanecerão arquivadas e á disposição para consulta 

pública nas instalações do Conselho Nacional de Saúde do Trabalhador pelo prazo mínimo de 

30 (trinta) anos.

§ 5º. A Secretaria, poderá exigir a realização de medições feitas por auditores independentes, 

preferencialmente através de instituições sem fins lucrativos e de notória capacitação.
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Art. 358 - Todos os produtos e embalagens contendo asbesto deverão ter anotações visíveis 

relacionadas às suas características, incluindo a palavra “asbesto” e “amianto”, bem como as 

expressões “evite criar poeira” e “risco de câncer e doença pulmonar se inalado”, de acordo 

com as especificações constantes a seguir: (lei 3579)

I - Impresso diretamente na embalagem, em dimensões não inferiores a 5 cm x 2,5 cm e em 

tipos proporcionais.

II - Em baixo ou alto relevo, em cada peça ou produto individual comercializado sob a forma 

sólida, com as mesmas dimensões e características indicadas no inciso anterior (sempre que a 

peça tiver dimensões mínimas compatíveis).

Art. 359 - Os produtores de asbesto fornecerão mensalmente ao Conselho Estadual de Saúde 

do  Trabalhador  relação  das  quantidades  fornecidas  a  cada  comprador,  com indicação  de 

nome, endereço e número da nota fiscal. (lei 3579)

Art.  360 -  O descumprimento  do disposto nos  Artigos do presente capítulo  implicará  na 

imediata  apreensão  dos  produtos  por  quaisquer  representantes  do  Poder  Executivo,  em 

particular dos inspetores e fiscais das áreas relacionadas à saúde, meio ambiente, tributos e 

segurança pública. (lei 3579)

§ 1º. A constatação das irregularidades a que se refere o “caput” deste Artigo será seguida de 

comunicação circunstanciada ao Ministério Público estadual, no prazo máximo de 72 (setenta 

e duas) horas, com informações sobre o local, nome da empresa, quantidade, características e 

destinação dada ao material apreendido.

§ 2º. O descumprimento do disposto neste Artigo implica em responsabilidade administrativa 

do  servidor  público,  com  a  sua  demissão  nos  casos  em  que  a  atribuição  inclua-se 

especificamente entre as suas funções.

Art. 361 - As infrações ao disposto neste capítulo e em seu regulamento serão passíveis das 

seguintes penalidades: (lei 3579)

a - Multa;

b) - Interdição total ou parcial das instalações ou atividades.

Parágrafo único - Das multas aplicadas pelos órgãos competentes caberá recurso ao Conselho 

Estadual de Saúde do Trabalhador, que não poderá cancelá-las caso comprovada a infração.
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Capítulo XLVIX

Das disposições quanto à distribuição e uso de gases refrigerantes e óleo para utilização 

na industria ou no comércio de refrigeração e outras providências

Art.  362 -  Caberá  concorrentemente  aos  órgãos  de  controle  ambiental  do  Estado  e  dos 

Municípios,  a  fiscalização  sobre  circulação  e  uso  dos  gases  refrigerantes,  óleos  minerais 

usados na refrigeração e o cromato, usado na água dos refrigeradores. (lei 3076)

§ 1º. O órgão de controle ambiental deverá implantar um cadastro permanente das empresas,  

lojas e profissionais que utilizam o material de refrigeração, como gases, óleos e cromato;

§  2º.  As  lojas  e  empresas  de  equipamentos  de  refrigeração  deverão  manter,  em  seus 

estabelecimentos,  um livro  específico  com registro  da  movimentação  de  circulação  desse 

material, que estará à disposição dos órgãos de controle ambiental, do qual deverão constar o 

nome do comprador e do vendedor, endereço e documento de identificação do mesmo e o 

destino dado ao material usado.

§ 3º. A água de refrigeração com cromato e os óleos utilizados nos processos deverão ser 

tratados antes de serem lançados no meio ambiente.

Art. 363 - Fica autorizado o Governo do Estado, em convênio com os órgãos técnicos de 

ensino especializado em refrigeração e as Prefeituras Municipais, a obter financiamentos de 

fontes nacionais e internacionais para a capacitação e treinamento dos profissionais ligados à 

área de refrigeração, conforme estabelece o Protocolo de Montreal, assinado em 1987 por 

vários países. (lei 3076)

Capítulo L

Das disposições quanto aos consumidores

Art. 364 -  O consumidor que estiver portando sacola ou bolsa não está obrigado a lacrá-la 

para adentrar em um estabelecimento comercial. (lei 5161)

Parágrafo único- Caso o estabelecimento comercial  obrigue ou constranja o consumidor a 

lacrar a sua bolsa ou sacola, poderá sofrer as penas estabelecidas no Código de Defesa do 

Consumidor. (lei 5161)
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Art. 365 - É vedada a inclusão de qualquer consumidor em cadastro, banco de dados, ficha ou 

registro de inadimplentes, sem que seja ele precisamente comunicado, com antecedência de 

10 (dez) dias da data em que passar a constar de tais registros. (Lei 3.244)

Parágrafo único - A comunicação referida neste artigo será encaminhada para o endereço que 

o consumidor tiver declarado no ato da compra ou da aquisição do serviço e comprovar-se-á 

mediante correspondência com aviso de recebimento (AR), através do sistema de Serviço 

Especial de Entrega de Documentos – SEED ou por intermédio de comunicação postal com 

listagem e /ou comprovante de protocolo junto à EBCT – Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos. (Lei 3.244, Lei 3.352 e Lei 5.383)

Art.  366 - Fica vedada a  exigência  de comprovação de tempo mínimo no emprego para 

concessão de crédito ao consumidor por parte dos estabelecimentos comerciais que operam no 

território do Estado do Rio de Janeiro, ficando igualmente responsáveis os estabelecimentos 

que se utilizam dos serviços de empresas financiadoras para o mesmo fim. (Lei 4.396)

Art. 367 - Fica proibida a fixação de prazo para utilização de crédito, no sistema do tipo pré-

pago, em razão de qualquer serviço, ou aquisição de produtos não perecíveis, disponíveis no 

mercado ou em utilização pelo consumidor. (Lei 4.737)

Parágrafo único- Nos produtos e serviços de que trata o referido artigo, os fornecedores não 

poderão aplicar outro critério para encerrar a prestação de serviços de qualquer natureza que 

não seja o término do saldo adquirido antecipadamente, sendo facultado ao consumidor optar 

pelo reembolso da quantia já paga a título de créditos não utilizados, assim que expirado o 

prazo. O Poder Executivo, através da Secretaria competente, designará o órgão responsável 

pela  defesa dos direitos  difusos  e  coletivos,  para que,  juntamente  com as  Promotorias  de 

Defesa dos Direitos dos Consumidores, promovam a aplicação das penalidades cabíveis. (Lei 

4737)

Art. 368 - Obrigam-se, no âmbito do território do Estado do Rio de Janeiro, as empresas de 

televisão por assinaturas  (TV a Cabo),  estabelecimentos  comerciais  de venda no varejo e 

atacado, que possuam serviço de atendimento ao consumidor - SAC, a colocarem à disposição 

de  seus  clientes  atendimento  telefônico  gratuito,  através  do  prefixo  0800,  para  efetuar 

reclamações, esclarecimento de dúvidas e prestação de outros serviços. (lei 5273)
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Parágrafo único. A empresa que, visando atender o dispositivo do artigo 345, divulgar, mas 

não  disponibilizar  efetivamente  o  serviço  telefônico  através  do  prefixo  0800,  terá  sua 

inscrição estadual cassada, após regular processo administrativo. (lei 5273)

Art.  369 -  Os fornecedores  que disponibilizam a contratação de produtos e serviços pela 

internet ou telefone, para o Estado do Rio de Janeiro, deverão comunicar o consumidor, por 

escrito, a seguinte mensagem: “Prezado cliente: Este produto ou serviço poderá ser cancelado 

no prazo de 7 (sete) dias, a contar da adesão ao contrato ou do ato de recebimento do produto 

ou serviço, com direito à devolução dos valores pagos, monetariamente atualizados”.

A mensagem de que trata o caput deverá ser apresentada tanto no momento da adesão quanto 

do ato de recebimento do produto ou serviço. (Lei 6.322)

Parágrafo único. Em caso de infração à disposição tratada no caput, acarretará ao responsável 

infrator as sanções previstas no artigo 56 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 60. (Lei 6.322)

Art. 370 - Ficam as empresas construtoras que atuam no âmbito do Estado do Rio de Janeiro 

obrigadas a informar, aos consumidores que tenham interesse em adquirir imóvel através do 

programa  do  governo  federal  ‘MINHA CASA,  MINHA VIDA’,  todos  os  direitos  que  a 

legislação vigente lhes faculta, mantendo afixado, em local visível, cartaz informativo, com 

todas as regras legais vigentes para fins de cadastramento no referido programa, bem como 

quadro contendo o seguinte texto:

“São seus direitos na compra de imóvel pelo programa Minha Casa, Minha Vida:

I  -  não pagar  a taxa de corretagem (procure saber se a taxa está  embutida nos custos de 

aquisição);

II  -  saber  em que  faixa  está  enquadrado  para  obter  desconto  das  custas  e  emolumentos 

cartoriais;

III - saber que taxas de juros serão aplicadas de acordo com valor do financiamento;

IV - saber qual será o valor do subsídio a ser aplicado no contrato;

V - saber qual é a metragem do imóvel; 

VI - saber qual é o prazo de entrega do imóvel.” (Lei 6.378)
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Art. 371  - Ficam todos obrigados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a colocarem o 

nome da marca do produto a venda, em todos os anúncios. Aplica-se a anúncios veiculados 

em qualquer meio de comunicação e divulgação. (Lei 6.382)

Art. 372 - As óticas localizadas no Estado do Rio de Janeiro estão obrigadas a fornecerem, 

aos seus clientes, o certificado de qualidade e garantia do fabricante das lentes e dos óculos 

expostos à venda. As penalidades decorrentes de infrações serão aplicadas, nos respectivos 

âmbitos de atribuições, pelos órgãos estaduais ou municipais de vigilância sanitária e pelo 

Código de Defesa do Consumidor. (Lei 6.391)

Art.  373 - Os estabelecimentos  comerciais  de qualquer  gênero são obrigados,  em todo o 

Estado,  a  restituir  em espécie,  aos  respectivos  fregueses,  o  troco  a  que estes  têm direito 

quando do pagamento de mercadorias compradas no estabelecimento, sendo expressamente 

proibido ao comerciante substituir o dinheiro devido por artigos, tais como: balas, fósforos, 

doces ou quaisquer outros. (lei 2086)

Parágrafo único- No caso de a caixa não dispor de troco em espécie, o preço da mercadoria 

adquirida será arredondado para menos, a favor do comprador, para fins de cumprimento do 

artigo em questão. (lei 2086)

Art. 374 - É obrigatório aos fornecedores de bens e serviços fixar, ato da sua contratação, data 

e hora para entrega dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores. (Lei 3.669)

Parágrafo único - Para fins do caput, o fornecedor afixará, em folha não inferior ao tamanho 

A4, impressos em letras com tamanho mínimo de 2cm de altura por 1cm de largura, em local 

visível aviso com o seguinte teor: ‘É direito do consumidor ter o produto adquirido entregue 

em dia e hora, preestabelecidos no ato da compra, Lei 3669/2001”. (Lei 3.669) 

Art. 375 - É obrigatório ao fornecedor de produtos, de quaisquer espécies, distribuídos em 

território fluminense prestar informações adequadas ao consumidor, em textos de fácil leitura 

gravadas na embalagem do produto, quando ocorrer mudanças na quantidade, qualidade e no 

peso do produto comercializado. (Lei 3.660)
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Art. 376 - Fica assegurado ao consumidor o direito de pagar o mesmo preço cobrado pelo 

estabelecimento comercial para venda à vista ou em espécie para transações concretizadas por 

meio de cartão de crédito e/ou débito, bem como por meio de cheque à vista, ficando vedado 

ao  estabelecimento  comercial,  diante  de  sua  adesão  ou  aceitação,  qualquer  distinção 

pecuniária entre tais modalidades de pagamento. (lei 6501)

Art. 377 - Ficam as empresas prestadoras de serviços continuados, obrigadas a assegurar aos 

consumidores  a faculdade de solicitar  o cancelamento do serviço prestado,  pelos mesmos 

meios e facilidades com os quais foi solicitado, quando na aquisição do mesmo. (lei 6418)

§ 1º. Obrigam-se, ainda, a facilitar o cancelamento do serviço por meio do telefone, da Rede 

Mundial de Computadores – Internet ou do correio. (lei 6418)

§ 2º. Considera-se, para os efeitos deste artigo, como prestação de serviços continuados, sem 

prejuízos de outros similares: (lei 6418)

I – assinaturas de jornais e revistas e outros periódicos;

II  –  televisão  por  assinatura,  provedores  de  Internet,  linha  telefônica  fixa  ou  móvel, 

transmissão de dados e serviços acrescidos;

III – academias de ginástica e cursos livres;

IV – títulos de capitalização e seguros;

V – cartões de crédito e cartões de desconto.

§ 3º.  Os infratores ficam sujeitos às penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 

8078, de 11 de setembro de 1990. (lei 6418)

Art.  378  - As  Construtoras  e  Incorporadoras,  que  não  entregarem  os  imóveis  na  data 

contratada, deverão indenizar o comprador-consumidor no valor equivalente a 2% (dois por 

cento) do valor total do imóvel previsto no contrato, devidamente atualizado, desde que não 

previsto valor superior, salvo se houver prazo de tolerância, que em nenhuma hipótese poderá 

ser superior a 6 (seis) meses. (lei 6454)

§ 1º. Sem prejuízo da multa compensatória prevista no caput, na hipótese do imóvel não ser 

entregue  ao  comprador  consumidor  na  data  prevista,  será  devida  ainda  multa  moratória 

mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do imóvel, devidamente atualizado. (lei 

6454)

§ 2°. A multa moratória, prevista no parágrafo anterior, incidirá a partir do final do prazo de 

tolerância estipulado em contrato, conforme o disposto no caput deste artigo. (lei 6454)
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§ 3º. O dinheiro proveniente da multa poderá ser compensado das parcelas que se vencerem 

após o prazo previsto para entrega do imóvel, ou devolvido ao comprador-consumidor, em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias após a entrega das chaves ou da assinatura da escritura 

definitiva. (lei 6454)

§ 4º. As empresas ficam obrigadas a avisar ao comprador-consumidor,  com seis meses de 

antecedência, sobre possíveis atrasos na entrega das chaves do imóvel. (lei 6454)

§ 5º. Caso o atraso seja superior a 6 (seis) meses ao prazo máximo previsto no contrato para  

entrega do imóvel, poderá o comprador-consumidor rescindir o contrato. (lei 6454)

Art. 379 - Ficam os proprietários de veículos automotores no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro,  dispensados  de  registrar  em  cartórios  de  Títulos  e  Documentos  os  contratos  de 

leasing de veículos. (Lei 6456)

Parágrafo  único.  Entendem-se  como  contratos  de  financiamento  os  contratos  de  leasing 

aqueles já preconizados em lei específica. 

§ 1º. Consideram-se válidos os contratos mencionados no caput os quais bastam a anotação do 

veículo realizada pelo DETRAN-RJ. (Lei 6456)

§ 2º. Os proprietários de veículos automotores poderão requerer a dispensa do registro em 

cartório ao órgão executivo de trânsito, ficando nestes casos, a cargo tão somente do Poder 

Executivo o referido registro em cartório de Títulos e Documentos. (Lei 6456)

§ 3º O órgão executivo de trânsito fica autorizado a elaborar documento em conjunto com o 

consumidor onde, em casos de dispensa de registro do contrato pelo consumidor, recairá sobre 

este toda e qualquer responsabilidade pelos atos futuros. (Lei 6456)

Art. 380 - Para efeito do disposto no Art. 7º da Lei Federal n°8.987, de 13 de fevereiro de 

1995, c/c Decreto Federal n° 6.523, de 31 de julho de 2008, ficam obrigadas a prestar serviço 

de atendimento ao cliente (SAC) 24 horas a Agência Reguladora de Energia e Saneamento 

Básico  do  Rio  de  Janeiro  –  AGENERSA e  a  Agência  Reguladora  de  Serviços  Públicos 

Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado 

do Rio de Janeiro – AGETRANSP.  (lei 6465)

§ 1º. As ligações para o SAC serão gratuitas e o atendimento das solicitações e demandas 

previstas nesta Lei não deverá resultar em qualquer ônus para o consumidor. (lei 6465)

§2º. O SAC estará disponível, ininterruptamente, durante vinte e quatro horas por dia e sete 

dias por semana, ressalvado o disposto em normas específicas ou através de justificativa de 
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demanda insuficiente, devidamente comprovada junto aos órgãos de defesa do consumidor. 

(lei 6465)

§ 3º. Será garantido o acompanhamento pelo consumidor de todas as suas demandas por meio 

de registro numérico, que lhe será informado no início do atendimento. (lei 6465)

§ 4º.  Será utilizada  sequência  numérica  única para identificar  todos os atendimentos.  (lei 

6465)

§ 5º O registro numérico, com data, hora e objeto da demanda, será informado ao consumidor 

e, se por este solicitado, enviado por correspondência ou por meio eletrônico. (lei 6465)

§  6º.  Será  assegurado  o  acesso  ao  serviço  de  atendimento  ao  cliente  aos  portadores  de 

deficiência. (lei 6465)

Art.  381 O  comprovante  de  transação  com  cartão  de  crédito,  emitido  por  empresa 

contribuinte do ICMS: (Lei 5391)

I - é documento válido para garantir os direitos do portador do cartão de crédito decorrentes 

de suas relações de consumo;

II - tem valor fiscal para efeito de apuração do imposto, nos termos do art. 47, § 2º, da Lei nº  

2657, de 26 de dezembro de 1996.

Parágrafo único-  As regras desta Lei se estendem a comprovantes de transação emitidos em 

decorrência do uso de:

I - cartão de débito;

II - cartão de loja;

III - cartão múltiplo;

IV - cartão pré-pago.

Capítulo LI

Do Procedimento para a aplicação das sanções administrativas 

Art.  382 –  Sem prejuízo  das  penas  de  natureza  civil,  penal  e  das  definidas  em normas 

específicas, o descumprimento das regras previstas nesse ficam sujeitas às seguintes penas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
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V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

 

Art. 383 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida  e  a  condição  econômica  da  indústria  ou  do  comerciante,  será  aplicada  mediante 

procedimento  administrativo,  cujo  valor  não  será  inferior  a  cinqüenta  e  não  superior  a 

cinqüenta mil vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente 

que venha a substituí-lo.

 

Art. 384 - Na aplicação de multas serão observadas as seguintes regras:

I- se o infrator, cumulativamente, não for reincidente na prática de infrações administrativas, 

não tiver agido com dolo e não tiverem ocorrido circunstâncias agravantes, o valor da multa 

não poderá ultrapassar um terço do valor máximo previsto para a respectiva infração, não 

podendo, em qualquer caso, ser inferior ao mínimo previsto;

II- se, além dos elementos previstos no inciso anterior, a infração for cometida por pessoa 

física, microempresa ou empresa de pequeno porte, o valor da multa não poderá ultrapassar 

um quarto do valor máximo previsto para a respectiva infração, não podendo, em qualquer 

caso, ser inferior ao mínimo previsto.

 

Art.385. São circunstâncias que sempre atenuam a penalidade:

I - o baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;

II - a reparação espontânea do dano, ou sua limitação significativa;

III - a comunicação prévia, pelo infrator, do risco de danos a bens, pessoas e serviços;

IV - a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e da fiscalização da atividade.

 

Art. 386 - São circunstâncias que sempre agravam a penalidade, quando não constituem ou 

qualificam a infração:

I - reincidência nas infrações;



201

II - ausência de comunicação, pelo infrator, do risco de danos a bens, pessoas e serviços;

III - ter o infrator cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe;

b) coagindo outrem para a execução material da infração;

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

d) causando danos à propriedade alheia;

e) à noite;

f) mediante fraude ou abuso de confiança;

g) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização;

h)  no interesse  de pessoa  jurídica  mantida,  total  ou parcialmente,  por  verbas  públicas  ou 

beneficiada por incentivos fiscais.

Capítulo LII

Das Disposições Gerais

Art. 387 - Para efeito do disposto no § 1º do artigo 10 da Lei 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor, ficam os fornecedores de produtos ou serviços considerados nocivos à saúde da 

população do Estado do Rio de Janeiro, obrigados a publicar dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas, em veículos de comunicação de grande circulação, o seguinte: (Lei 4360)

I – O tipo de problema verificado com o produto.

II – Os problemas que poderão ser ocasionados com o consumo do produto.

III – As providências que devem ser adotadas por quem consumir o produto.

IV – A previsão de troca do produto ou o reembolso do valor pago, a critério do consumidor.

V – A disponibilização de telefones de acesso gratuito para esclarecimento aos consumidores.

Art. 388 - O fornecedor do produto ou serviço de que trata o artigo anterior deverá arcar com 

as despesas oriundas de eventuais tratamentos de saúde dos consumidores, sem prejuízo de 

outras indenizações previstas neste artigo e no anterior. (Lei 4360)

Art. 389 - A gestante terá, nos próprios públicos estaduais, as condições necessárias que lhe 

facilitem o trânsito,  procedendo os administradores as iniciativas para sua efetivação. (Lei 

2.852)
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Art. 390 - A administração pública estadual, os estabelecimentos comerciais, industriais, de 

serviços e afins, deverão criar mecanismos nos locais de trabalho das empregadas gestantes, 

proporcionando-lhes conforto, segurança para suas atividades laborais. (Lei 2.852)

Art.  391  -  Todos  os  produtos  de  origem  rural in  natura ou  simplesmente  beneficiados, 

consumidos em estabelecimentos de ensino público estadual, deverão preferencialmente ser 

adquiridos diretamente de Cooperativas ou de produtores rurais locais. (Lei 3.019)

Art. 392 - Ficam os condomínios residenciais, mediante prévio cadastro de área pelo órgão 

competente da Secretaria de Estado de Fazenda, considerados locais de vendas ambulantes do 

produtor  rural  ao  consumidor,  resguardadas  as  condições IN  NATURA do  produto.  (Lei 

3.937)

§ 1º.  Ficam as Associações  de Produtores  Rurais  Municipais  devidamente  cadastradas  no 

órgão competente da Secretaria de Estado de Fazenda autorizadas a emitir nota fiscal avulsa 

de venda ao consumidor em nome do produtor rural associado, não cadastrado, à terceiros 

quando por este solicitado. (Lei 3.937)

§  2º.  Todos  os  produtos  rurais IN  NATURA de  que  trata  este  artigo  deverão  estar 

acompanhados de expressa autorização de venda expedida pela  Associação de Produtores 

Rurais de origem. (Lei 3.937)

Art. 393  - Os estabelecimentos que promovem eventos culturais, artísticos, esportivos e de 

lazer,  públicos  e  privados,  localizados  no  âmbito  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  ficam 

obrigados a afixar placa em local visível e próximo das bilheterias informando o direito do 

idoso,  conforme  o  artigo  23  da  Lei  Federal  nº  10741,  de  01/10/03,  com os  dizeres  que 

menciona: (Lei 6.241)

“Art.  23.  A  participação  dos  idosos  em  atividades  culturais  e  de  lazer  será 

proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos 

ingressos  para eventos  artísticos,  culturais,  esportivos e  de lazer,  bem como o 

acesso  preferencial  aos  respectivos  locais.  Estatuto  do  Idoso  -  Lei  Federal  nº 

10741/03.”
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Art. 394 - O estabelecimento infrator às prescrições do artigo anterior fica sujeito a multa que 

deverá ser revertida em prol do Conselho Estadual do Idoso do Rio de Janeiro, conforme 

regulamentação a ser implementada pelo Poder Executivo. (Lei 6.241)

Art. 395 - Toda empresa comercial, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, fica obrigada a 

afixar com destaque e em local visível o seguinte: (Lei 2.211)

“  SONEGAR É CRIME”  

O cidadão consciente, na compra de mercadorias exige a Nota Fiscal, pois sabe que o Estado 

para melhorar a saúde, educação, segurança e tudo mais, depende da arrecadação.

§ 1º. As letras da expressão a que refere o artigo anterior serão impressas em negrito, medindo 

2  cm  de  altura  para  palavra  SONEGAR  É  CRIME,  0,5  cm  de  altura  para  o  texto 

complementar. (Lei 2.221)

§  2º.  O  descumprimento  desta  Lei  acarretará  ao  infrator  a  pena  pecuniária  de  dez  (10) 

UFERJ’s. (Lei 2.221)

Art. 396 - Será cassada a eficácia da inscrição, no cadastro do contribuinte do Imposto sobre 

Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Sobre  Prestações  de  Serviços  de 

Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de Comunicação – ICMS, do estabelecimento 

comercial, localizado no território do Estado do Rio de Janeiro, que comercializar, adquirir, 

estocar  ou expuser  produtos  falsificados  ou contrabandeados,  bem como daquele  em que 

sócios integrantes estiverem envolvidos em processos ajuizados relativamente àqueles crimes.

(NR) (lei 5516 que altera a lei 5016)

§ 1º. A desconformidade referida no caput será apurada pelo Estado e comprovada através de 

laudo fornecido por entidade oficial.

§ 2º. A inexistência de todos os feitos ajuizados contra os sócios, de que trata o caput deste 

artigo,  será  comprovada  com  a  anexação  à  Declaração  Anual  (DECLAN)  das  certidões 

nominais dos Ofícios de Registro de Distribuição e Distribuidores Judiciais do Estado do Rio 

de Janeiro, inclusive aquelas passadas pelo Serviço de Distribuição Federal.

Art. 397 - Ficam revogadas as seguintes leis: 

663/1983, 1598/1989, 1895/1989, 2211/1994, 2724/1997, 2733/1997, 2852/1997, 3194/1999, 

3801/2002,  5558/2009,  6121/2011,  6130/2011,  6143/2011,  6144/2012,  6153/2012, 

6161/2012,  6172/2012,  6173/2012,  6187/2012,  6189/2012,  6190/2012,  6198/2012, 
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6216/2012,  6224/2012,  6226/2012,  6228/2012,  6233/2012,  6241/2012,  1019/1986, 

1177/1987,  1361/1988,  1587/1989,  1754/1990,  1802/1991,  1804/1991,  1844/1991, 

2030/1992,  2186/1993,  2231/1994,  2403/1995,  2435/1995,  2436/1995,  2612/1996, 

2644/1996,  2723/1997,  2751/1997,  3025/1998,  3032/1998,  3115/1998,  3140/1998, 

3373/2000,  3424/2000,  3425/2000,  3673/2001,  3874/2002,  3895/2002,  3972/2002, 

4079/2003,  4150/2003,  4251/2003,  4360/2004,  4515/2005,  4521/2005,  4933/2006, 

4947/2006, 5033/2007, 5095/2007, 5306/2008, 5309/2008, 5968/2011, 401/1981, 404/1981, 

763/1984, 985/1986, 1112/1987, 1299/1988, 1309/1988, 1321/1988, 1535/1989, 1561/1989, 

1562/1989,  1673/1990,  1767-B/1990,  1797/1991,  1843/1991,  1847/1991,  1867/1991, 

1868/1991,  1869/1991,  1920/1991,  1939/1991,  1942/1991,  1953/1992,  1962/1992, 

1963/1992,  1969/1992,  1972/1992,  1973/1992,  1939/1992,  2001/1992,  2086/1993, 

2087/1993,  2090/1993,  2134/1993,  2150/1993,  2174/1993,  2280/1994,  2282/1994, 

2287/1994,  2300/1994,  2389/1995,  2416/1995,  2424/1995,  2454/1995,  2457/1995, 

2460/1995,  2476/1995,  2478/1995,  2486/1995,  2487/1995,  2491/1995,  2544/1996, 

2588/1996,  2600/1996,  2620/1996,  2629/1996,  2650/1996,  2676/1997,  2714/1997, 

2722/1997,  2779/1997,  2784/1997,  2830/1997,  2832/1997,  2840/1997,  2851/1997, 

2868/1997,  2876/1997,  2893/1998,  2907/1998,  2918/1998,  2929/1998,  2941/1998, 

2943/1998,  3015/1998,  3019/1998,  3049/1998,  3076/1998,  3081/1998,  3102/1998, 

3105/1998,  3113/1998,  3166/1999,  3193/1999,  3205/1999,  3220/1999,  3244/1999, 

3252/1999,  3302/1999,  3369/2000,  3379/2000,  3415/2000,  3438/2000,  3511/2000, 

3542/2001,  3561/2001,  3576/2001,  3579/2001,  3620/2001,  3622/2001,  3632/2001, 

3660/2001,  3669/2001,  3716/2001,  3772/2002,  3843/2002,  3861/2002,  3871/2002, 

3879/2002,  3880/2002,  3928/2002,  3937/2002,  3951/2002,  3960/2002,  3967/2002, 

3977/2002,  3985/2002,  3987/2002,  4013/2002,  4048/2002,  4075/2003,  4084/2003, 

4125/2003,  4128/2003,  4129/2003,  4159/2003,  4189/2003,  4195/2003,  4198/2003, 

4211/2003,  4231/2003,  4241/2003,  4278/2004,  4311/2004,  4331/2004,  4355/2004, 

4358/2004,  4395/2004,  4396/2004,  4430/2004,  4508/2005,  4525/2005,  4536/2005, 

4541/2005,  4580/2005,  4637/2005,  4642/2005,  4643/2005,  4662/2005,  4663/2005, 

4665/2005,  4670/2005,  4673/2005,  4685/2005,  4693/2005,  4716/2006,  4737/2006, 

4767/2006,  4782/2006,  4831/2006,  4836/2006,  4852/2006,  4868/2006,  4874/2006, 

4879/2006,  4892/2006,  4908/2006,  4946/2006,  4999/2007,  5004/2007,  5018/2007, 

5042/2007,  5077/2007,  5119/2007,  5123/2007,  5131/2007,  5151/2007,  5161/2007, 

5178/2007,  5187/2008,  5204/2008,  5205/2008,  5209/2008,  5216/2008,  5242/2008, 
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5244/2008,  5263/2008,  5273/2008,  5285/2008,  5288/2008,  5304/2008,  5310/2008, 

5316/2008,  5318/2008,  5331/2008,  5383/2009,  5390/2009,  5391/2009,  5409/2009, 

5421/2008,  5468/2008,  5469/2009,  5476/2009,  5492/2009,  5499/2009,  5502/2009, 

5541/2009,  5570/2009,  5604/2009,  5605/2009,  5606/2009,  5617/2009,  5618/2009, 

5622/2009,  5660/2010,  5716/2010,  5726/2010,  5782/2010,  5817/2010,  5901/2011, 

5918/2011,  5936/2011,  5939/2011,  5943/2011,  5983/2011,  6146/2012,  6153/2012, 

6161/2012,  6172/2012,  6187/2012,  6189/2012,  6190/2012,  6192/2012,  6198/2012, 

6216/2012,  6224/2012,  6226/2012,  6228/2012,  6235/2012,  6241/2012,  6263/2012, 

6267/2012,  6273/2012,  6293/2012,  6295/2012,  6303/2012,  6320/2012,  6321/2012, 

6322/2012,  6326/2012,  6336/2012,  6337/2012,  6341/2012,  6342/2012,  6353/2012, 

6378/2013,  6382/2013,  6383/2013,  6391/2013,  6392/2013,  6395/2013,  6396/2013, 

6409/2013,  6418/2013,  6419/2013,  6440/2013,  6449/2013,  6454/2013,  6456/2013, 

5465/2013, 6493/2013, 6501/2013, 6503/2013.

Art. 398 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO BARBOSA LIMA SOBRINHO 17 DE OUTUBRO DE 2013

PEDRO FERNANDES

Deputado Estadual
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