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PROJETO DE LEI Nº       / 2019 

EMENTA: 

DISPÕE SOBRE O DIREITO DE RECEBER, 

GRATUITAMENTE, OUTRO PRODUTO IDÊNTICO 

OU SIMILAR, À SUA ESCOLHA, EM IGUAL 

QUANTIDADE, O CONSUMIDOR QUE 

CONSTATAR A EXISTÊNCIA DE PRODUTO 

EXPOSTO À VENDA COM PRAZO DE VALIDADE 

VENCIDO.  

 

Art. 1º - O consumidor, antes de efetuar o pagamento no caixa, que constatar a existência de 

produto exposto à venda com prazo de validade vencido tem direito de receber, gratuitamente, 

outro produto idêntico ou similar, dentro do prazo da validade, à sua escolha, em igual 

quantidade.  

Parágrafo Único - Caso o fornecedor não possua produto idêntico ou similar dentro do 

prazo de validade, o consumidor poderá escolher qualquer produto de igual valor, que o 

receberá gratuitamente, ou de valor superior, devendo o consumidor pagar a diferença. 

Art. 2º - Para fins desta lei, entende-se por: 

i. Consumidor: é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto como destinatário 

final; 

ii. Fornecedor: é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos. 

Art. 3º - Esta lei não se aplica quando a constatação a que se refere o “caput” do artigo 1º 

ocorrer após a efetivação da compra. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Palácio Domingos Martins, 04 de fevereiro de 2019. 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto de lei tem por finalidade estabelecer o direito de receber, gratuitamente, 

outro produto idêntico ou similar, à sua escolha, em igual quantidade, o consumidor que 

constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido. 

 

Conforme reza o artigo 24, incisos V  da Constituição Federal, a União, os Estados e o 

Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre consumo. Por 

conseguinte, compete à União fixar normas gerais sobre o tema e aos Estados-membros 

exercer a competência suplementar para atender às suas peculiaridades regionais. 

 

A Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), estabelece normas gerais sobre o consumo. Assim, desde que respeitadas as diretrizes 

do CDC, denota-se admissível a edição de leis estaduais sobre consumo, como, por exemplo:  

 

1) Lei nº 10.309, de 8 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a autorização e a 

regulamentação da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em estádios e arenas 

desportivos no Estado do Espírito Santo;  

2) Lei nº 10.157, de 27 de dezembro de 2013, que assegura ao cônjuge do consumidor 

de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome na fatura mensal de 

consumo;  

3) Lei nº 8.993, de 22 de setembro de 2008, que proibi a venda e o consumo de bebidas 

alcoólicas em lojas de conveniências instaladas em postos de combustíveis, localizados 

em área urbana, no Estado do Espírito Santo, nos horários estabelecidos entre zero hora 

e as seis horas da manhã; 

 

O inciso I do § 6º do art. 18 do CDC dispõe ser impróprio ao uso e consumo os produtos cujos 

prazos de validade estejam vencidos. Dessa forma, é perfeitamente cabível a edição de lei 

estadual para garantir que no caso do consumidor encontrar produto exposto à venda pelos 

estabelecimentos comerciais com o prazo de validade expirado, terá o direito de receber 

idêntica mercadoria, mas dentro da validade. 

 

A partir do comando geral estabelecido pela legislação federal, a lei estadual irá suplementá-

la no tocante a um tema específico, em autêntico exercício da competência legislativa 

concorrente prevista na Constituição Federal.  

 

Nesse sentido, que em 01 de dezembro de 2016, o Procon/ES e a Associação Capixaba dos 

Supermercados (ACAPS) realizaram a campanha “De olho na validade”, nos seguintes 

termos: 

 
“O Termo de Cooperação firmado entre o Procon-ES e a Associação Capixaba de 

Supermercados - Acaps implementou o Projeto “FISCAL CONSUMIDOR” nos 

supermercados do Estado do Espírito Santo, cujos objetivos são prevenir a 
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comercialização de produtos com prazo de validade vencido, fazendo com que os 

supermercadistas estejam ainda mais atentos aos produtos que estão sendo expostos 

diariamente nas prateleiras; criar na população a cultura de verificar no ato da 

compra, a data de validade e propiciar meios alternativos de solução de conflitos de 

consumo, mediante os seguintes termos: 

Caso seja encontrado qualquer produto com data de validade vencida, antes de 

efetuar o pagamento no caixa, o consumidor deverá procurar o gerente para receber 

de forma gratuita e imediata outro produto igual e próprio para consumo. 

Se naquele momento o supermercado não dispuser de produto idêntico, o 

consumidor receberá outro, similar e de igual valor ou, ainda, um produto da mesma 

seção com preço superior (mas deverá complementar a diferença do valor) ou 

inferior (não fará jus a crédito remanescente). O consumidor não poderá receber em 

crédito ou dinheiro o valor do produto vencido. 

Regras: 

Troca: quem encontrar um produto vencido em exposição nas prateleiras dos 

supermercados participantes da campanha vai ter direito a outro, dentro do prazo de 

validade. Mas, independente de quantos produtos o consumidor encontrar, receberá 

apenas uma unidade gratuitamente. 

Como fazer: para fazer a troca do produto, o consumidor deverá procurar o gerente 

do estabelecimento, antes de se dirigir ao caixa e solicitar a troca por um produto 

igual ou similar, sem custo. O consumidor beneficiado nessa campanha deverá 

assinar obrigatoriamente o Termo de Identificação para controle interno do 

estabelecimento comercial. 

Onde: em qualquer supermercado que seja filiado à Acaps. 

Quando: a campanha entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2016 e terminará em 

01 de dezembro de 2017”. 

Informações à Imprensa: Assessoria de Comunicação do PROCON Estadual 

Amanda Ribeiro Tels.: (27) 3132-1840 / 9975-2490 

imprensa@procon.es.gov.br 

(Disponível em https://procon.es.gov.br/fiscal-consumidor-de-olho-na-

validade - Acesso em: 29/01/2019.) 
 

 

Considerando que a campanha “De olho na validade” foi de alta representatividade, a edição 

de norma com o mesmo espírito defendido pela referida campanha revela-se oportuna. 

 

Ademais, cabe salientar que a conduta de expor à venda mercadoria em condições impróprias 

ao consumo é tão grave que foi tipificada penalmente como crime contra as relações de 

consumo no art. 7º, IX da Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 

 

O referido crime é formal e de perigo abstrato, ou seja, com a simples exposição à venda da 

mercadoria vencida o crime já se consuma, independentemente de qualquer pessoa comprar 

ou usar o produto.  

 

Finalmente, cumpre apenas fazer uma breve análise da solicitação em epígrafe à luz do 

princípio da vedação do enriquecimento sem causa, exposto no artigo 884 do Código Civil. O 

consumidor não iria enriquecer sem causa no caso da edição de uma lei obrigando o 

estabelecimento a fornecer gratuitamente idêntico produto ao consumidor que achou 

mercadoria vencida exposta à venda. Ora, se expor à venda mercadoria fora do prazo de 

validade é causa suficiente para o fato ser caracterizado como crime, não pode o consumidor 
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ser punido e até mesmo considerado enriquecedor sem causa adquirindo os referidos 

produtos. 

 

 

Palácio Domingos Martins, 04 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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