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EMENDA Nº 02 AO PROJETO DE LEI Nº 17/2019 

AUTOR: Fabricio Gandini 

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. 

 

Trata-se da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 17/2019, de iniciativa 

do(a) Exmo(a). Sr(a). Deputado(a) Sérgio Majeski, encaminhado a esta 

Procuradoria Geral para elaboração de parecer técnico. 

Distribuídos os autos do processo legislativo, a Sra. Procuradora 

designada ofereceu Parecer Técnico a respeito da matéria (fls. 72/85), em 

conformidade ao artigo 3º, inciso XX, da Lei Complementar nº 287/04, e ao art. 16 

do Ato da Mesa Nº 964/2018. A seguir, o Sr. Coordenador da Setorial apresentou 

opinativo referente à proposição (fl. 88), com fulcro no art. 10, inciso I, do Ato da 

Mesa Nº 964/2018. 

Nesse tocante, cumpre ressaltar que esta Procuradoria Geral opinou 

no sentido da INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 17/2019 (fl. 55), 

tendo em vista que o projeto em apreço desborda dos limites da competência 

concorrente, conquanto o estabelecimento de penalidades administrativas ou 

criminais certamente se compreende na competência da União para a criação de 

normas gerais (art. 24, §1º da Constituição Federal). 

Ademais, conforme restou consignado na manifestação de fl. 55, a 

proposição analisada cria “penalidade” de natureza civil, dispondo sobre forma de 

expropriação e aquisição de bens, com flagrante violação à competência da União 

para legislar sobre Direito Civil e Comercial (art. 22, I da CF). 
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A título de complementação, insta frisar que a matéria em apreço 

possui conteúdo idêntico ao PL 530/2015 e ao Projeto nº 1.386/2019. 

O Projeto 530/2015, do Estado de Santa Catarina, acertadamente 

recebeu veto total do Governador do Estado, tendo em vista a 

inconstitucionalidade formal, por invasão da competência privativa da União para 

legislar sobre Direito Civil e Comercial. Conforme se extrai da justificativa da 

Procuradoria do Estado de Santa Catarina, a proposição, a pretexto de regular em 

concorrência com a União (art. 24, V, CF) tema relativo às relações de consumo, 

trata de outorgar direito aos consumidores e impor penalidade aos fornecedores, 

antes mesmo de caracterizada a relação comercial, ultimada com a compra e 

venda. 

De forma similar, o projeto de Lei nº 1386/2019, de autoria do Exmo. 

Sr. Deputado Federal Fábio Luiz Schiochet Filho, que  tramitou na Câmara dos 

Deputados,  foi rejeitado na Comissão de Defesa do Consumidor, sob a 

fundamentação de que a regra ali contida não é a mais adequada, pois já existe 

norma específica para os casos de venda de produtos impróprios ao consumo, 

como é o caso dos que estão fora do prazo de validade.  

Como é de ver-se, a matéria tratada no Projeto de Lei nº 17/2019 

invade a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e 

Comercial, conforme regra prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. 

A ideia do autor tem inegável mérito quanto a intenção de coibir a 

oferta de produtos com prazo de validade vencido. No entanto, a solução não é a 

mais adequada, posto que, conforme exposto, já existe regra específica para os 

casos de venda de produtos impróprios ao consumo.  

Nesse tocante, a Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define 

crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, 

estabelece no inciso IX, do art. 7º que “vender, ter em depósito para vender ou 

expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em 
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condições impróprias ao consumo” é crime e a pena varia de 2 (dois) a 5 (cinco) 

anos ou multa.  

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) também 

estabelece como impróprio para o consumo expor produtos que estejam com 

prazo de validade vencido (Art. 18, § 6º, I) e estabelece sanções penais e 

administrativas para os casos de descumprimento do disposto no código e que 

abrangem o caso em questão. Sendo assim, tanto uma fiscalização rotineira por 

intermédio do Procon,  quanto a denúncia do consumidor lesado para este órgão 

já teriam o efeito prático de coibir a venda de produtos vencidos, com 

sustentáculo na  legislação mencionada em vigor. 

Sob esse ponto de vista, com todo respeito as opiniões contrárias, 

verifica-se que o projeto em análise é desprovido de utilidade prática, posto que a 

conduta de vender produtos com prazo de validade vencido configura tanto 

infração administrativa, quanto crime. 

Assim, o fato de expor à venda produtos vencidos foi rotulado pela 

União como crime, não competindo aos Estados criar a mesma conduta na seara 

administrativa.  

Como dito, o projeto em apreço desborda dos limites da competência 

concorrente, conquanto o estabelecimento de penalidades administrativas ou 

criminais certamente se compreende na competência da União para o criação de 

normas gerais (art. 24, §1º da CF). Ademais, cria “penalidade” de natureza civil, 

dispondo sobre forma de expropriação e aquisição de bens, com flagrante 

violação à competência da União para legislar sobre Direito Civil e Comercial (art. 

22, I da CF). 

Nesse sentido, atentando-se ao âmbito civil, a proposição analisada, 

não está suplementando a legislação federal, mas representa interferência 

indevida na relação comercial entabulada entre o consumidor e fornecedores,  

sob a alegação de regular tema relativo às relações de consumo. 
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Como é de ver-se, a lei sob análise, independente de sua justificativa 

pautar-se em proteção do direito do consumidor, cria obrigação de natureza civil 

prevista como de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 

I, da Constituição Federal, não sendo possível, portanto, que a legislação emane 

do Estado, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

vejamos: 

DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. 

CONTRATO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE 

PRAZO. ESTIPULAÇÃO DE MULTA. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL POR 

ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INEXISTENTE. 

CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A 

JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE 

NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA 

MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA 

INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO 

PUBLICADO EM 11.4.2014. 1. O entendimento adotado pela 

Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão 

agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito 

deste Supremo Tribunal Federal. O controle abstrato de 

constitucionalidade das leis ou atos normativos estaduais em 

face da Constituição Estadual compete aos Tribunais de 

Justiça dos Estados (art. 125, § 2º, da Lei Fundamental), 

incluídos os dispositivos de reprodução compulsória da 

Constituição da República. Aos Estados é vedado, a pretexto 

de veicularem norma em defesa do consumidor, legislar sobre 

direito civil, notadamente sobre relações contratuais. 

Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se 
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mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a 

decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não 

provido. (RE 877596 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira 

Turma, DJe de 30/6/2015 

Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando a 

competência legislativa é concorrente e existe legislação federal sobre tema, os 

Estados e o Distrito Federal podem legislar apenas para preencher lacunas 

deixadas pelo legislador Federal ou para satisfazer peculiaridades regionais, 

vejamos: 

CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO AS 

REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 

ESTADUAL 3.594/2005, DO DISTRITO FEDERAL. 

DISPENSA DO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE 

TRIBUTOS E TÍTULOS OBRIGACIONAIS VENCIDOS NO 

PERÍODO DE PARALISAÇÃO POR GREVE. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR USURPAÇÃO 

DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO 

CIVIL. 1. As regras de distribuição de competências 

legislativas são alicerces do federalismo e consagram a 

fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de 

Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A própria 

Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para 

algumas matérias a presença do princípio da predominância 

do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências 

para cada um dos entes federativos, União, Estados-

Membros, Distrito Federal e Municípios, e a partir dessas 

opções pode ora acentuar maior centralização de poder, 

principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir 

uma maior descentralização nos Estados-Membros e 

Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A lei distrital sob 

análise atinge todos os devedores e tem por objeto 
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obrigações originadas por meio dos títulos que especifica; 

sendo, consequentemente, norma de Direito Civil, previsto 

como de competência privativa da União, nos termos do 

artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes 

nesse sentido. 4. Ação direta de inconstitucionalidade 

julgada procedente, por vício formal. (ADI 3605, Relator(a):  

Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 

30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 

12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017) 

Contudo, a presente proposição legislativa trata de outorgar direito aos 

consumidores e impor penalidade aos fornecedores, extrapolando a competência 

da União para legislar quanto ao tema. 

Nesse prisma, não restam dúvidas de que o tema tratado nos autos é 

matéria de direito civil e comercial, de competência privativa da União (art. 22, I 

da Constituição Federal de 1988),  

Nesse sentido, cumpre advertir que a emenda aditiva apresentada, 

e por ora analisada, não supre o vício de inconstitucionalidade formal 

existente no Projeto de Lei nº 17/2019. 

Isso posto, à luz da argumentação exposta,  opinamos no sentido da  

INCONSTITUCIONALIDADE da EMENDA nº 02, ao Projeto de Lei nº 17/2019, 

em razão da flagrante violação à competência da União para legislar sobre Direito 

Civil e Comercial (art. 22, I da Constituição Federal).  

Em 12/02/2019. 

 
Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 

Procurador-Geral  
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