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1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei n°17/2019, de autoria do Exmo. Deputado 

Sérgio Majeski, que tem por finalidade criar para o consumidor o direito de receber, 

gratuitamente, outro produto idêntico ou similar, à sua escolha, em igual quantidade, 

quando constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade 

vencido, nos seguintes termos: 

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 o 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:  
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I - Consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire produto 
como destinatário final;  

II - Fornecedor: 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 art. 1º ocorrer após a efetivação da compra. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Na justificativa, o autor sustenta (fl. 03): 

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 suplementála 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:  
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“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 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-navalidade - 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.  
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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 ser punido e até mesmo considerado 
enriquecedor sem causa adquirindo os referidos produtos. 

 

O projeto foi protocolado no dia 05/02/2019 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 07/02/2019.  

Não consta, nos autos, até o presente momento, notícia da publicação da 

matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, medida que não pode ser dispensada, 

nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009).  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 07, no qual admitiu a tramitação da 

proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa das fls. 

10/11, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

Em 09/10/2019, o Deputado Estadual Fabrício Gandini protocolou a 

Emenda Aditiva nº 02/2019 ao presente projeto de lei, com o seguinte teor: 

O Projeto de Lei nº 17/2019, que 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, fica acrescido do art. 4º, com a 
seguinte redação, renumerando-se os demais artigos:  
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“Art. 4º A inobservância do disposto nesta Lei constituirá 
prática infrativa à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, 
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no 
processo administrativo, sem prejuízo das de natureza 
cível, penal e das definidas em normas específicas: 

I - notificação;  

II - advertência; 

III - multa, no valor de 1000 (mil) Valores de Referência 
do Tesouro Estadual – VRTEs;  

IV - suspensão temporária de atividade;  

V - cassação de licença do estabelecimento ou de 
atividade;  

VI - interdição total ou parcial do estabelecimento.  

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo 
serão aplicadas pelo Instituto Estadual de Defesa do 
Consumidor – PROCON/ES ou pelo PROCON do 
Município em que o fornecedor for estabelecido, na 
forma da legislação vigente.” (NR) 

 

A Procuradoria da Casa manifestou-se pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei nº. 17/2019 e Emenda aditiva nº 2/2019, de autoria do 

Exmo. Deputado Sérgio Majeski, nos termos da manifestação do Procurador Geral 

nas fls. 91/96, com pareceres em sentido contrário da Procuradora de piso (parecer 

técnico das fls. 72/85) e do Coordenador da Setorial Legislativa (fl. 88), os quais 

também opinaram pela sugestão da emenda aditiva nº 3/2019, além da 

constitucionalidade da emenda aditiva nº 02/2019, proposta pelo Deputado Fabrício 

Gandini.  

O presente projeto veio a esta Comissão para exame e parecer, na forma 

do disposto no art. 41, inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09). 

É o relatório. 

 

2.   PARECER DO RELATOR 
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2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

No caso em tela, a competência legislativa foi respeitada, pois, nos 

termos do art. 24, incisos V, VIII e XII, compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade por dano ao 

consumidor, bem como sobre proteção e defesa da saúde. 

É imperioso ressaltar que a matéria tratada neste projeto não se 

classifica como direito comercial ou civil, pois o produto exposto à venda com prazo 

de validade vencido expõe a risco todos os potenciais consumidores que acessarem 

os estabelecimentos comerciais, estando compreendida, portanto, no conceito de 

norma sobre proteção ao consumidor e à saúde pública. Nesse sentido, dispõe o 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 12.420/99, do 
Estado do Paraná. Consumo. Comercialização de combustíveis no Estado. 
Consumidor. Direito de obter informações sobre a natureza, procedência e 
qualidade dos produtos. Proibição de revenda em postos com marca e 
identificação visual de outra distribuidora. Prevenção de publicidade 
enganosa. Sanções administrativas. Admissibilidade. Inexistência de 
ofensa aos arts. 22, incs. I, IV e XII, 170, incs. IV, 177, §§ 1º e 2º, e 238, 
todos da CF. Ação julgada improcedente. Aplicação dos arts. 24, incs. 
V e VIII, cc. § 2º, e 170, inc. V, da CF. É constitucional a Lei nº 12.420, de 
13 de janeiro de 1999, do Estado do Paraná, que assegura ao consumidor o 
direito de obter informações sobre a natureza, procedência e qualidade de 
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produtos combustíveis comercializados nos postos revendedores do Estado. 
1 

(original sem destaque) 

 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADI 
CONTRA LEI PARANAENSE 13.519, DE 8 DE ABRIL DE 2002, QUE 
ESTABELECE OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO, CONFORME 
ESPECIFICA, NOS RÓTULOS DE EMBALAGENS DE CAFÉ 
COMERCIALIZADO NO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 
22, I e VIII, 170, CAPUT, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, E 174 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. OFENSA 
INDIRETA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - Não há 
usurpação de competência da União para legislar sobre direito 
comercial e comércio interestadual porque o ato normativo impugnado 
buscou, tão-somente, assegurar a proteção ao consumidor. II - 
Precedente deste Tribunal (ADI 1.980, Rel. Min. Sydney Sanches) no 
sentido de que não invade esfera de competência da União, para legislar 
sobre normas gerais, lei paranaense que assegura ao consumidor o direito 
de obter informações sobre produtos combustíveis. III - Afronta ao texto 
constitucional indireta na medida em que se mostra indispensável o exame 
de conteúdo de outras normas infraconstitucionais, no caso, o Código do 
Consumidor. IV - Inocorre delegação de poder de fiscalização a particulares 
quando se verifica que a norma impugnada estabelece que os selos de 
qualidade serão emitidos por entidades vinculadas à Administração Pública 
estadual. V - Ação julgada parcialmente procedente apenas no ponto em 
que a lei impugnada estende os seus efeitos a outras unidades da 
Federação.2 

(original sem destaque) 

 

Ressalta-se, ainda, que não há usurpação da competência da União para 

legislar sobre normas gerais, pois a matéria em questão trata de uma minudência da 

legislação consumerista, especificamente voltada para a segurança na oferta e 

apresentação de produtos. 

Nesse sentido, a União, ao editar normas gerais em matéria de consumo, 

abordou a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para 

legislarem sobre o tema nas suas respectivas áreas de atuação (art. 55 da Lei nº 

8.078/1990). 

                                                
1 STF. ADI 1980, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 
PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-01 PP-00151 RTJ VOL-00211- PP-00052 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 69-77 
RSJADV jan./fev., 2010, p. 32-34. 
2 STF. ADI 2832, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2008, DJe-112 DIVULG 19-
06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-01 PP-00170 RTJ VOL-00205-03 PP-01107 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 
63-87 RCJ v. 22, n. 142, 2008, p. 89. 
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No tocante à Emenda Aditiva nº 02/2019 apresentada pelo Exmo. 

Deputado Fabrício Gandini, a qual visa a estabelecer as penalidades aplicáveis aos 

fornecedores que incorrerem na infração prevista no projeto de lei, também se insere 

na competência concorrente do Estado, uma vez que a norma geral (Código de 

Defesa do Consumidor) prevê a possibilidade de aplicação de tais penalidades, não 

havendo conflito entre a norma veiculada na referida emenda em relação à norma 

geral editada pela União. Nesse sentido, dispõe o CDC: 

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 
conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 
de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: 

        I - multa; 

        II - apreensão do produto; 

        III - inutilização do produto; 

        IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 

        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; 

        XII - imposição de contrapropaganda. 

        Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas 
pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser 
aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou 
incidente de procedimento administrativo. (original sem destaque) 

 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a 
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independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 173. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do princípio da separação dos Poderes. 

Com fundamento em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.4 

Este é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: 

A CB, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e 
de autogoverno – art. 25, caput –, impõe a obrigatória observância de vários 
princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador 
estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, 
dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. 
Precedentes.5 

 

 

Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 616, e a 

Constituição Estadual, em seu art. 63, parágrafo único7, as disposições normativas 

                                                
3 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 
Saraiva, p. 902. 
5 STF. ADI 1.594, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-6-2008, Plenário, DJE de 22-8-2008. No mesmo sentido: ADI 291, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-4-2010, Plenário, DJE de 10-9-2010; ADI 3.644, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento 
em 4-3-2009, Plenário, DJE de 12-6-2009. 
6 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 
transferência para a reserva.  
7 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou 
aumento de sua remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 
III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 
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cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as 

matérias relacionadas a funcionamento e instituição de atribuições de órgãos do 

Poder Executivo devem estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela 

autoridade. 

Nesse sentido, deve-se ressaltar que as hipóteses constitucionais de 

iniciativa privativa formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, portanto, 

serem interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a atividade 

legislativa das Assembleias. Essa é a posição pacificada do Supremo Tribunal 

Federal, verbis:  

A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume 
e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar 
limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve 
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca.8 

 

Da mesma forma, o Projeto de Lei nº 17/2019, assim como a Emenda 

Aditiva nº 02/2019, não cria um órgão do poder executivo para fiscalizar o 

cumprimento da medida nele prevista, tampouco prevê uma atribuição nova para um 

órgão existente, uma vez que já existem os órgãos responsáveis pela fiscalização 

das normas protetivas dos direitos do consumidor. 

Após as reflexões supra, conclui-se que o projeto em apreço não contém 

vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre matéria 

que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo 

único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á plenamente possível que 

o Deputado Estadual proponente inicie o presente processo legislativo nos 

termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há falar em 

vício de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo.  

                                                                                                                                                   
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade; 
V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
8 STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
370030003600300036003A00540052004100



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 17/2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 11

Quanto à espécie normativa, a matéria deve ser normatizada por meio de 

lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a Constituição 

Estadual. 

O regime inicial de tramitação é o ordinário _ já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência _ que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e, para aprovação, são necessários votos favoráveis 

da maioria dos membros presentes. 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a proposição 

ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não obstante a 

possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado Estadual, decidir 

pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento Interno). 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2. DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Logo, não há falar em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e Garantias 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 
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Ao contrário, a Constituição Federal impõe ao Estado o dever de 

promover a defesa do consumidor (art. 5º, inciso XXXII), constituindo essa defesa 

princípio norteador da ordem econômica (art. 170, inciso V). Da mesma forma, a 

saúde é um direito social que deve ser tutelado pelo Estado (art. 6º, caput, da CF), 

sendo considerado de relevância pública as ações e serviços de saúde, ainda que 

prestados por pessoa física ou jurídica de direito privado, cabendo ao Poder Público 

dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle (art. 197 da CF).  

Logo, a norma jurídica constante deste Projeto visa a concretizar 

preceitos constitucionais, protegendo o consumidor no momento da aquisição de 

produtos e serviços e constituindo ação para a defesa da saúde e integridade física. 

Destaca-se, ainda, que constitui crime de perigo presumido a exposição à 

venda de mercadoria com prazo de validade vencido, em razão de tal prática 

representar alto potencial lesivo à saúde pública. Nesse sentido já se posicionou o 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO 
DENEGATÓRIA PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR INFRAÇÃO AOS 
ARTS. 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/90 C/C O ART. 16, § 6º, DA LEI Nº 8.078/90. 
EXPOSIÇÃO À VENDA DE MERCADORIA COM PRAZO DE VALIDADE 
VENCIDO. A tipificação da figura penal definida no art. 7º, IX, da Lei nº 
8.137/90, por ser norma penal em branco, foi adequadamente preenchida pelo 
art. 18, § 6º, I, do Código de Defesa do Consumidor, que define como 
impróprio ao uso e consumo produto cujo prazo de validade esteja vencido. A 
exposição à venda de produto em condições impróprias ao consumo já 
configura o delito, que é formal e de mera conduta, consumando-se com 
a simples ação do agente, sendo dispensável a comprovação da 
impropriedade material. Recurso de Habeas Corpus improvido.9 (original 
sem destaque) 

 

Assim, a norma jurídica constante deste Projeto visa a concretizar 

preceitos constitucionais, tendo por escopo a promoção da segurança dos 

consumidores e de toda população do nosso Estado. 

                                                
9 STF. RHC 80090, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 09/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-00044 

EMENT VOL-01995-02 PP-00284. 
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Já no tocante à vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor na 

data de sua publicação (art. 4º) encontra óbice no disposto no art. 8º, caput, da Lei 

Complementar Federal nº 95/98, uma vez que a norma cria uma obrigação nova que 

demanda algum planejamento para ser executado, motivo pelo qual sugerimos uma 

emenda ao final.10 

 

2.3. DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais 

Superiores, não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, 

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No que se refere à técnica legislativa, o Ato nº 964/2018, em seu art. 16, 

inciso III, determina a verificação do atendimento aos preceitos da Lei Complementar 

Federal nº 95/1998 e suas alterações. 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte normativa, 

compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 

matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições pertinentes às 

medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às 

disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 

revogação, quando couber. 

                                                
10 Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha 
amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 
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Atendidas, ainda, as normas do art. 4º da LC nº 95/1998, pois a epígrafe 

foi grafada em caracteres maiúsculos, contém identificação numérica singular e está 

formada pelo título designativo da espécie normativa e pelo número respectivo e 

ano, e do art. 6º, porquanto o preâmbulo indica o órgão competente para a prática 

do ato. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada não 

está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém matéria 

estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão, o âmbito de aplicação da lei está estabelecido de forma tão específica 

quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva, e o 

mesmo assunto não está sendo disciplinado por mais de uma lei.  

Quanto ao artigo 8º da LC nº 95/1998, houve apenas cumprimento 

parcial desta norma, pois, apesar de a vigência da lei ter sido indicada de forma 

expressa, entende-se que, por não se tratar de proposição de pequena repercussão, 

é indevida a utilização da cláusula “entra em vigor na data de sua publicação”. 

Sendo assim, sugere-se emenda modificativa desse dispositivo, para que a entrada 

em vigor da lei ocorra 45 (quarenta e cinco) dias após a data da sua publicação, 

prazo este previsto no art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal, e o único parágrafo está representado pela expressão "parágrafo 

único" por extenso. 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, 

para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu 

sentido comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem 

direta, evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se 

a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se 

preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os 
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recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter 

estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 11 

da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se 

o conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou princípio. 

Pelo exposto, para que o projeto de lei passe a ter boa técnica legislativa, 

nos termos da Lei Complementar Federal nº 95/1998, faz-se necessário o 

acolhimento da sugestão acima expostas, conforme emenda contida na conclusão 

deste parecer. 

No mais, opina-se favoravelmente às modificações sugeridas no estudo 

técnico elaborado pela Diretoria de Redação (fls. 10/11), devendo-se adaptá-lo, caso 

a emenda sugerida seja aprovada, assim como a Emenda Aditiva nº 02/2019. 

Pelas razões acima aduzidas, recomendamos aos nobres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº ________/2020 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO, na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE E 

BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 17/2019, de autoria do Deputado 

Estadual Sérgio Majeski, assim como em relação à EMENDA ADITIVA Nº 02/2019, 

de autoria do Deputado Fabrício Gandini, renumerando os artigos do projeto, desde 

que adotada a seguinte emenda, nos termos da fundamentação constante deste 

parecer: 

Emenda n° 3 ao Projeto de Lei n° 17/2019. 
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- o artigo 5º do Projeto de Lei nº 17/2019, de autoria do Deputado Sérgio 

Majeski, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após 

a data de sua publicação.” 

 

Plenário Rui Barbosa, em         de                         de 2020. 

____________________________________________ Presidente 

____________________________________________Relator 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 
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