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PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 17/2019. 
 
AUTOR: Senhor Deputado Estadual SÉRGIO MAJESKI 
 
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”. 
 
 
- RELATÓRIO 
 
Cuida o presente de Projeto de Lei nº 17/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor 
Deputado Estadual Sérgio Majeski, 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.” 
 
O referido PL foi protocolado no dia 05/02/2019 e lido no expediente da Sessão 
Ordinária do dia 07/02/2019, inexistindo, até o presente momento, notícia de 
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). 
 
Por sua vez, 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, 
despachou o feito admitindo sua tramitação ao entendimento de inexistir manifesta 
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 
 
Na Diretoria de Redação foi feito estudo de técnica legislativa, sendo ofertadas 
sugestões no que diz respeito à redação proposta, sem qualquer alteração 
substancial no PL. 
 
Em seguida, o PL foi encaminhado para a Procuradoria Legislativa para análise e 
parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287/2004, 
combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009), 
tendo concluído pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE E 
BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 17/2019, de autoria do Deputado 
Estadual Sérgio Majeski, desde que adotada a seguinte emenda: 
 

“Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 17/2019. 
- o artigo 4º do Projeto de Lei nº 17/2019, de autoria do Deputado 

Sérgio Majeski, passa a ter a seguinte redação: 
 
„Art. 4º Esta Lei entra em vigor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a data de sua 
publicação‟.” 
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Submetida a questão ao Subcoordenador da Setorial Legislativa, senhor Júlio Cesar 
Bassini Chamun, este entendeu pela inconstitucionalidade formal do presente PL, no 
que foi acompanhado pelo Ilustre Procurador-Geral desta Augusta Casa de Leis. 
 
Em seguida, foi à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
sendo que o Deputado Estadual Fabrício Gandini avocou o feito para relatar, tendo 
apresentado a Emenda Aditiva de nº 2, do seguinte teor: 
 

“[...] fica acrescido do art. 4º, com a seguinte redação, renumerando-se 
os demais artigos: 
„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)”. 

 
 
Novo parecer emitido, assim entendeu a Ilustre Procuradora signatária, Drª Liziane 
Maria Barros de Miranda: 
  

“[...] 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, 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. 
 

- 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‟.” 

 
 
Submetido o feito ao crivo do Doutor Vinícius Oliveira Gomes Lima, Coordenador da 
Setorial Legislativa, este endossou o parecer supracitado, sugerindo seu acolhimento. 
 
Entrementes, retornando o processo ao Senhor Procurador-Geral da Assembleia, Dr. 
Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas, este concluiu pela 
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INCONSTITUCIONALIDADE da Emenda nº 02, como de resto entende que o próprio 
PL padece do vício da INCONSTITUTIONALIDADE por invadir área de atuação afeta 
à União, qual seja, matéria de direito civil e comercial (art. 22, I da Constituição 
Federal de 1988). 
 
Com o retorno à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, seu 
Relator chegou à seguinte conclusão: 
 

“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. 
 

- 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‟.” 

 

 
Em 25 de fevereiro do corrente ano, conforme se vê à fl. 131, houve o apensamento 
ao presente processo do Projeto de Lei nº 37/2021, de autoria do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Estadual Alexandre Xambinho, nos termos do art. 178, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, do seguinte teor: 
 

“PROJETO DE LEI nº_____/2021 
 

Determina que todos os estabelecimentos 
comerciais do estado do Espírito Santo que forem 
flagrados vendendo produtos fora da validade 
forneçam gratuitamente igual produto aos 
consumidores. 

 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Todos os estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito 
Santo que deixem expostos à venda aos consumidores produtos ou 
medicamentos fora do prazo de validade, serão penalizados com a 
entrega imediata e gratuita de produto da mesma espécie e qualidade 
aos clientes que tiverem verificado a falha. 
 
Art. 2º - Entende-se como estabelecimento comercial, mercados, 
supermercados, hipermercados, padarias, farmácias drogarias e 
similares. 
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Art. 3º - Para fins desta lei, os próprios consumidores serão 
considerados fiscais. 
 
Art. 4º - A pena para os estabelecimentos que forem pegos pelos 
consumidores disponibilizando à venda produtos fora da validade, 
deverá ser cumprida de forma imediata, devendo entregar produto da 
mesma natureza que o encontrado. 
 
§1º – A entrega gratuita do produto em substituição ao encontrado fora 
da validade nas prateleiras, deverá ser feita no momento que o 
consumidor estiver nos caixas dos estabelecimentos, devendo ser 
solicitada a presença do gerente e/ou proprietário do referido 
estabelecimento para confirmar a irregularidade e proporcionar a 
substituição do mesmo. 
 
§2º - Se, no momento, o estabelecimento não dispuser de produto 
idêntico, o consumidor receberá outro similar e de igual valor ou, ainda, 
um produto da mesma seção com preço superior, sem que necessário 
complementar a diferença do valor. 
 
Art. 5º - Os órgãos de defesa do consumidor, a exemplo do PROCON, 
dentre outros, ajudarão os consumidores no cumprimento da 
legislação, podendo inclusive utilizar multa administrativa, dentre outras 
sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. 
 
Art. 6º - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2021”. 

 
 
Seguiu o feito para esta Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, sendo 
o ora signatário o Relator designado. 
 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO 
 
Em princípio, é bom registrar que o PL nº 37/2021, apensado ao presente PL, na 
forma do art. 178, traz em seu bojo mesma matéria de fundo, com pequenas 
diferenças ao que ora é apreciado neste processo, tratando, ao final, de substituição 
de produto com data vencida ao consumidor. 
 
Assim, a presente fundamentação e manifestação açambarca ambos os casos, 
conforme se verá adiante. 
 
Seguindo, consta nos autos que visa-se com o presente PL permitir que o 
consumidor, “antes de efetuar o pagamento no caixa” do estabelecimento comercial 
onde se encontre, ao constatar que o “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”. 
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A finalidade é dar aos consumidores de modo geral o direito de troca de produto 
incompatível ao consumo, o que decorre da própria Lei Consumerista, sendo que tal 
situação já é uma praxe adotada pelo setor supermercadista do Estado do Espírito 
Santo sob a forma de um “acordo de cavalheiros”. 
 
Inclusive, consta na justificativa ao PL que: 
 

“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 
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.)”. 

 
 
Assim, visa o presente PL determinar, doravante, que os consumidores do Estado do 
Espírito Santo não levem para suas residências produtos incompatíveis com o 
consumo, podendo, à sua escolha, substituir o produto com vício por qualquer outro 
de igual valor. 
 
Temos, pois, que o presente PL é medida legal que se impõe em benefício dos 
consumidores capixabas, sendo certo que, dada a grande discussão no tramitar do 
PL quanto à eventual inconstitucionalidade, perfilho do entendimento daqueles que 
endossam o presente PL quanto à sua CONSTITUCIONALIDADE. 
 
Isso porque, a Constituição Federal dá aos entes da Federação poderes para legislar 
concorrentemente no caso de matérias que tratam das relações de consumo e 
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responsabilização por danos ao consumidor, conforme se extrai do art. 24, incisos V, 
VIII e XII. 
 
Impende destacar que, a nosso ver a matéria tratada neste PL não se subsume aos 
campos do direito comercial ou civil, pois trata a proposição de repor ao consumidor 
produto posto à venda cujo prazo de validade está vencido, sendo este um vício do 
produto e expõe a risco todos os potenciais consumidores que adquirirem produtos 
desta natureza, portanto, no conceito de norma sobre proteção ao consumidor e à 
saúde pública. 
 
Há de se ver, ainda, que não há no presente PL qualquer usurpação da competência 
da União, pois aqui se legisla sobre normas gerais, eis que matéria em questão trata 
de uma parcela da legislação consumerista direcionada para a segurança dos 
consumidores quanto à oferta e apresentação de produtos para venda. 
 
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). 
 
Quanto à Emenda Aditiva nº 02/2019 apresentada pelo Excelentíssimo Deputado 
Fabrício Gandini, a qual visa a estabelecer as penalidades aplicáveis aos 
fornecedores que incorrerem na infração prevista no referido PL, também entendo 
que não padece de vício de inconstitucionalidade, em que pesem as sanções por ele 
mencionadas já fazerem parte do Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 56, 
sendo mera redundância. 
 
Assim, na competência concorrente do Estado, uma vez que a norma geral (Código 
de Defesa do Consumidor) prevê a possibilidade de aplicação de sanções de 
natureza administrativa, nada impede a inclusão no PL de tais sanções, não havendo 
conflito entre a norma veiculada na referida Emenda Aditiva em relação à norma geral 
editada pela União. 
 
Por fim, tendo em vista o teor do PL nº 37 apensado ao presente, entendo que se 
encontra prejudicada sua análise, a teor do disposto no art. 176, II, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis1, por tratar de questão totalmente açambarcada pelo texto 
da presente proposição. 
 
Conclui-se, assim, que o Projeto de Lei nº 17/2019, de autoria do Excelentíssimo 
Senhor Deputado SÉRGIO MAJESKI, é de boa técnica legislativa, não afronta a 
legislação em vigor e não padece de vícios de inconstitucionalidade, devendo seguir 
seu regular trâmite com a devida aprovação. 
 
Pelas razões acima expendidas, recomendamos aos nobres pares desta Comissão a 
adoção do seguinte: 

                                                           
1
 “Art. 176. Consideram-se prejudicados: 

II - discussão ou votação de proposição anexa quando a aprovada for idêntica ou de finalidade oposta à anexada”. (destaquei) 
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PARECER Nº ________/2021 
 
 
A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, de acordo 
com o previsto no art. 44 e seus incisos, 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, bem como Emenda nº 3 sugerida pela 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, prejudicado o PL nº 
37/2021 apensado ao presente. 
 
 

Plenário Rui Barbosa, em         de                              de 2021. 
 
 

_______________________________ Presidente 
  
_______________________________ Relator 
  
_______________________________ Membro 
  
_______________________________ Membro 
  
_______________________________ Membro 
  
_______________________________ Membro 
  
_______________________________ Membro 
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