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Proposição: Projeto de Lei nº 017/2019.  

Autor (a): Deputado Sérgio Majeski. 

Assunto: 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. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de dispor 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. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

projeto, abordando os aspectos pertinentes ao exame da matéria, 

notadamente, a competência legislativa, a iniciativa, a espécie normativa, o 

quórum e o processo de votação, o regime de tramitação, a compatibilidade 

com os princípios e normas constitucionais federais e estaduais e 

regimentais e a técnica legislativa.  

 Todavia, em que pese à fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar de suas conclusões, uma vez 

constatada a inconstitucionalidade formal da propositura, por invasão da 

competência concorrente da União para legislar sobre normas gerais 

concernentes à produção e consumo e responsabilidade por dano ao 

consumidor, pois, embora inserida na competência concorrente, a matéria 

constante do projeto colide com legislação federal, extrapolando a 

competência suplementar conferida aos Estados-membros, caracterizando, 

portanto, infringência aos preceitos do artigo 24, incisos V e VIII, §§ 1º a 

4º, da Constituição Federal, in verbis: 
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

V - produção e consumo; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da 

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais 

não exclui a competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 

peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais 

suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

De fato, verifica-se que a União, no exercício de sua competência 

legislativa concorrente prevista no artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição 

Federal, editou o Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078, 

de 11.09.1990, que, por seu turno, trata da matéria abordada no projeto, 

por meio do seu artigo 18, in verbis:  

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade 

ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim 

como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de 

sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das 

partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, 

pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 
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 I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

 § 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do 

prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 

sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de 

adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em 

separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. 

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do 

§ 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a 

substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade 

ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial. 

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 

1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, 

poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo 

diversos, mediante complementação ou restituição de eventual 

diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III 

do § 1° deste artigo. 

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será 

responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto 

quando identificado claramente seu produtor. 

§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 

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

perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 

regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; 

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem 

inadequados ao fim a que se destinam. 

 (grifou-se) 
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Portanto, verifica-se, S.M.J., a antinomia entre a legislação 

federal e as regras previstas no projeto, posto que os direitos estabelecidos 

pela primeira, no caso do fornecimento de produtos impróprios ao uso e 

consumo, dentre os quais consideram-se os produtos cujos prazos de 

validade estejam vencidos, não inclui o direito de receber, gratuitamente, 

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

escolha, em igual quantidade, sem ter realizado o pagamento pelo produto 

com a validade vencida.  

Quadra registrar que a Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal1 (embora trate de matéria diferente) é no sentido de que o Estado-

membro, em existindo normas gerais veiculadas em leis nacionais (como a 

do Código de Defesa do Consumidor), não pode ultrapassar os limites da 

competência meramente suplementar, criando antinomia com esta, pois, se 

tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá, diretamente, no vício da 

inconstitucionalidade, conforme se depreende do acordão abaixo transcrito: 

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES 

PÚBLICOS (ANADEP) - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - CONFIGURAÇÃO - 

DEFENSORIA PÚBLICA -RELEVÂNCIA DESSA INSTITUIÇÃO 

PERMANENTE, ESSENCIAL À FUNÇÃO DO ESTADO - A EFICÁCIA 

VINCULANTE, NO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE 

CONSTITUCIONALIDADE, NÃO SE ESTENDE AO PODER LEGISLATIVO - 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - 

MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE 

(CF, ART. 24, XIII, C/C O ART. 134, § 1º) - FIXAÇÃO, PELA UNIÃO, DE 

DIRETRIZES GERAIS E, PELOS ESTADOS-MEMBROS, DE NORMAS 

SUPLEMENTARES - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE ESTABELECE 

CRITÉRIOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO-

GERAL, DE SEU SUBSTITUTO E DE CORREGEDOR-GERAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - OFENSA AO ART. 134, § 1º, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU A EC Nº 

45/2004 -LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE CONTRARIA, 

FRONTALMENTE, CRITÉRIOS MÍNIMOS LEGITIMAMENTE VEICULADOS, 

EM SEDE DE NORMAS GERAIS, PELA UNIÃO FEDERAL - 

INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA - AÇÃO DIRETA JULGADA 

                                                
1 ADI 2903 / PB - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDAD  Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO Julgamento:  

01/12/2005           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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PROCEDENTE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS 

(ANADEP) - ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - 

FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - PERTINÊNCIA TEMÁTICA 

DEMONSTRADA - LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" RECONHECIDA. - 

A Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP) dispõe de 

legitimidade ativa "ad causam" para fazer instaurar processo de controle 

normativo abstrato em face de atos estatais, como a legislação 

pertinente à Defensoria Pública, cujo conteúdo guarde relação de 

pertinência temática com as finalidades institucionais dessa entidade de 

classe de âmbito nacional. DEFENSORIA PÚBLICA - RELEVÂNCIA - 

INSTITUIÇÃO PERMANENTE ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL DO 

ESTADO - O DEFENSOR PÚBLICO COMO AGENTE DE CONCRETIZAÇÃO 

DO ACESSO DOS NECESSITADOS À ORDEM JURÍDICA. - A Defensoria 

Pública, enquanto instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumento de concretização 

dos direitos e das liberdades de que são titulares as pessoas carentes e 

necessitadas. É por essa razão que a Defensoria Pública não pode (e não 

deve) ser tratada de modo inconseqüente pelo Poder Público, pois a 

proteção jurisdicional de milhões de pessoas - carentes e desassistidas -

, que sofrem inaceitável processo de exclusão jurídica e social, depende 

da adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão do 

Estado. - De nada valerão os direitos e de nenhum significado revestir-

se-ão as liberdades, se os fundamentos em que eles se apóiam - além 

de desrespeitados pelo Poder Público ou transgredidos por particulares - 

também deixarem de contar com o suporte e o apoio de um aparato 

institucional, como aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja 

função precípua, por efeito de sua própria vocação constitucional (CF, 

art. 134), consiste em dar efetividade e expressão concreta, inclusive 

mediante acesso do lesado à jurisdição do Estado, a esses mesmos 

direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, que são as reais 

destinatárias tanto da norma inscrita no art. 5º, inciso LXXIV, quanto do 

preceito consubstanciado no art. 134, ambos da Constituição da 

República. DIREITO A TER DIREITOS: UMA PRERROGATIVA BÁSICA, 

QUE SE QUALIFICA COMO FATOR DE VIABILIZAÇÃO DOS DEMAIS 

DIREITOS E LIBERDADES - DIREITO ESSENCIAL QUE ASSISTE A 

QUALQUER PESSOA, ESPECIALMENTE ÀQUELAS QUE NADA TÊM E DE 

QUE TUDO NECESSITAM. PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE PÕE EM 

EVIDÊNCIA - CUIDANDO-SE DE PESSOAS NECESSITADAS (CF, ART 5º, 

LXXIV) - A SIGNIFICATIVA IMPORTÂNCIA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E 

POLÍTICO-SOCIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO QUE 

DERROGA DIPLOMA LEGAL ANTERIORMENTE SUBMETIDO À 

FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - INOCORRÊNCIA, EM TAL 

HIPÓTESE, DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
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FEDERAL - A EFICÁCIA VINCULANTE, NO PROCESSO DE CONTROLE 

ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE, NÃO SE ESTENDE AO PODER 

LEGISLATIVO. - A mera instauração do processo de controle normativo 

abstrato não se reveste, só por si, de efeitos inibitórios das atividades 

normativas do Poder Legislativo, que não fica impossibilitado, por isso 

mesmo, de revogar, enquanto pendente a respectiva ação direta, a 

própria lei objeto de impugnação perante o Supremo Tribunal, podendo, 

até mesmo, reeditar o diploma anteriormente pronunciado 

inconstitucional, eis que não se estende, ao Parlamento, a eficácia 

vinculante que resulta, naturalmente, da própria declaração de 

inconstitucionalidade proferida em sede concentrada. COTEJO ENTRE LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL E LEI COMPLEMENTAR NACIONAL - 

INOCORRÊNCIA DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA - A USURPAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUANDO PRATICADA POR QUALQUER DAS 

PESSOAS ESTATAIS, QUALIFICA-SE COMO ATO DE TRANSGRESSÃO 

CONSTITUCIONAL. - A Constituição da República, nos casos de 

competência concorrente (CF, art. 24), estabeleceu verdadeira 

situação de condomínio legislativo entre a União Federal, os 

Estados-membros e o Distrito Federal (RAUL MACHADO HORTA, 

"Estudos de Direito Constitucional", p. 366, item n. 2, 1995, Del 

Rey), daí resultando clara repartição vertical de competências 

normativas entre essas pessoas estatais, cabendo, à União, 

estabelecer normas gerais (CF, art. 24, § 1º), e, aos Estados-

membros e ao Distrito Federal, exercer competência suplementar 

(CF, art. 24, § 2º). Doutrina. Precedentes. - Se é certo, de um 

lado, que, nas hipóteses referidas no art. 24 da Constituição, a 

União Federal não dispõe de poderes ilimitados que lhe 

permitam transpor o âmbito das normas gerais, para, assim, 

invadir, de modo inconstitucional, a esfera de competência 

normativa dos Estados-membros, não é menos exato, de outro, 

que o Estado-membro, em existindo normas gerais veiculadas 

em leis nacionais (como a Lei Orgânica Nacional da Defensoria 

Pública, consubstanciada na Lei Complementar nº 80/94), não 

pode ultrapassar os limites da competência meramente 

suplementar, pois, se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual 

incidirá, diretamente, no vício da inconstitucionalidade. A edição, 

por determinado Estado-membro, de lei que contrarie, frontalmente, 

critérios mínimos legitimamente veiculados, em sede de normas gerais, 

pela União Federal ofende, de modo direto, o texto da Carta Política. 

Precedentes. ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS ESTADOS-

MEMBROS - ESTABELECIMENTO, PELA UNIÃO FEDERAL, MEDIANTE LEI 

COMPLEMENTAR NACIONAL, DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

INVESTIDURA NOS CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, DE SEU 
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SUBSTITUTO E DO CORREGEDOR-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DOS ESTADOS-MEMBROS - NORMAS GERAIS, QUE, EDITADAS PELA 

UNIÃO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE, 

NÃO PODEM SER DESRESPEITADAS PELO ESTADO-MEMBRO - LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE FIXA CRITÉRIOS DIVERSOS - 

INCONSTITUCIONALIDADE. - Os Estados-membros e o Distrito Federal 

não podem, mediante legislação autônoma, agindo "ultra vires", 

transgredir a legislação fundamental ou de princípios que a União 

Federal fez editar no desempenho legítimo de sua competência 

constitucional, e de cujo exercício deriva o poder de fixar, validamente, 

diretrizes e bases gerais pertinentes a determinada matéria ou a certa 

Instituição, como a organização e a estruturação, no plano local, da 

Defensoria Pública. - É inconstitucional lei complementar estadual, que, 

ao fixar critérios destinados a definir a escolha do Defensor Público-

Geral do Estado e demais agentes integrantes da Administração 

Superior da Defensoria Pública local, não observa as normas de caráter 

geral, institutivas da legislação fundamental ou de princípios, prévia e 

validamente estipuladas em lei complementar nacional que a União 

Federal fez editar com apoio no legítimo exercício de sua competência 

concorrente. OUTORGA, AO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, 

DE "NÍVEL EQUIVALENTE AO DE SECRETÁRIO DE ESTADO". - A mera 

equiparação de altos servidores públicos estaduais, como o Defensor 

Público-Geral do Estado, a Secretário de Estado, com equivalência de 

tratamento, só se compreende pelo fato de tais agentes públicos, 

destinatários de referida equiparação, não ostentarem, eles próprios, a 

condição jurídico-administrativa de Secretário de Estado. - Conseqüente 

inocorrência do alegado cerceamento do poder de livre escolha, pelo 

Governador do Estado, dos seus Secretários estaduais, eis que o 

Defensor Público-Geral local - por constituir cargo privativo de membro 

da carreira - não é, efetivamente, não obstante essa equivalência 

funcional, Secretário de Estado. Aplicação, à espécie, de precedentes do 

Supremo Tribunal Federal. A DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE "IN ABSTRACTO" E O EFEITO 

REPRISTINATÓRIO. - A declaração final de inconstitucionalidade, quando 

proferida em sede de fiscalização normativa abstrata, importa - 

considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente (RTJ 187/161-162 

- RTJ 194/504-505 - ADI 2.215-MC/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO - ADI 

3.148/TO, Rel. Min. CELSO DE MELLO) - em restauração das normas 

estatais precedentemente revogadas pelo diploma normativo objeto do 

juízo de inconstitucionalidade, eis que o ato inconstitucional, por 

juridicamente inválido, não se reveste de qualquer carga de eficácia 

jurídica, mostrando-se incapaz, até mesmo, de revogar a legislação a 

ele anterior e com ele incompatível. Doutrina. Precedentes.    (grifou-se) 
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Portanto, em conformidade com as disposições constitucionais 

trazidas a colação e o entendimento extraído de Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, impõe-se, S.M.J., concluir pela inconstitucionalidade formal 

da proposição, por invasão da competência concorrente da União para 

legislar sobre normas gerais concernentes à produção e consumo e 

responsabilidade por dano ao consumidor, pois, embora inserida na 

competência concorrente, a matéria constante do projeto colide com 

legislação federal, extrapolando a competência suplementar conferida aos 

Estados-membros, caracterizando, portanto, infringência aos preceitos do 

artigo 24, incisos V e VIII, §§ 1º a 4º, da Constituição Federal 

Por fim, inobstante ao disposto na Instrução Normativa nº 

002/2015 da Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, considera-se insaneável o vício de inconstitucionalidade aventada, 

mormente, via emendas. 

Por todo exposto, por não perfilhar ao entendimento exposto no 

parecer técnico em apreço, data máxima vênia, opina-se pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, tendo em vista a inconstitucionalidade formal da 

proposição. 

Assembleia Legislativa, em 21 de março de 2019. 

 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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