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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA  TÉCNICA  N.º 1 DO  PROCON  ASSEMBLÉIA-MG

“A IMPORTÂNCIA DOS PRAZOS DE VALIDADE NOS PRODUTOS”1

I - INTRODUÇÃO

Esta nota técnica foi elaborada tomando-se como ponto de partida as dúvidas

surgidas durante a realização de pesquisas, no comércio de Belo Horizonte, pelo Setor de

Pesquisas do Procon da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O objetivo de

tais pesquisas é verificar o comportamento do mercado em relação à legislação vigente,

especificamente no que se refere àquela que trata dos Direitos do Consumidor. Para tanto,

procede-se à análise de diversos fatores relativos aos produtos expostos ao consumo, entre

os quais se destacam: preço; peso e volume; prazos de validade; mudança de peso;

informações sobre venda a prazo, juros,  recebimento de cartões de débito/crédito e de

cheques, utilização de leitores ópticos, etc.

Entre as dúvidas mais freqüentes, avulta a falta da informação completa sobre os

prazos de validade dos produtos, a que se refere o art. 31 da Lei n.º 8.078, de 11 de

Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), questão que passaremos a

expor.

                                               
1 Esta nota técnica foi elaborada em maio de 2005, a serviço do Procon Pesquisa da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sob a orientação e a revisão jurídica do
Coordenador Geral do Procon Assembléia, Marcelo Rodrigo Barbosa, advogado, OABMG
51.999, pelos seguintes acadêmicos do Curso de Direito:

- Antonio Sergio Rodrigues da Silva – PUC Minas / Contagem – 6º período
- Daniela Magalhães de Moraes – FUMEC – 6º período
- Diogo Lolo Andrade Gualberto – FUMEC - 6º período
- Fernanda Rodrigues de Magalhães Gervasio – FUMEC – 7º período
- Marina Drumond Corrêa – PUC Minas / Coração Eucarístico – 6º período
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O Código de Defesa do Consumidor é fruto de mandamento constitucional. Além

disso, os arts. 5º e 170 da Constituição Federal dispõem que:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
XXXII - O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.
(...)
Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
V - Defesa do Consumidor;”.

II - PRAZOS DE VALIDADE

 O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 31, prevê que:

“Art. 31 - A oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre riscos que apresentam à
saúde e segurança dos consumidores.”. (Grifo nosso).

Diante desse dispositivo legal, torna-se evidente a obrigatoriedade da exibição do

prazo de validade nas embalagens dos produtos, o que implica dizer que tal procedimento

não configura uma faculdade do fornecedor, mas, sim, uma obrigação. Para possibilitar um

entendimento mais preciso desse texto, faz-se mister esclarecer o significado da palavra

“prazo”:

- “Tempo determinado; espaço de tempo durante o qual deve se realizar alguma
coisa.”2

-  “Espaço de tempo que medeia entre o começo e o fim de qualquer coisa; período de
duração das coisas e dos fatos.”3

                                               
2 Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa - Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
3 Vocabulário Jurídico – Deplácido e Silva.
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- “Espaço de tempo convencionado, dentro do qual deve se realizar alguma coisa;
termo de um

determinado período de tempo.”4

- “Período de tempo compreendido entre dois termos. Este lapso vai desde o
momento que marca seu início até sua expiração.”5

- “Ao lapso de tempo que decorre entre um acontecimento (anterior, a quo) e outro
acontecimento (posterior, ad quem), que produz efeitos jurídicos dá-se o nome de
prazo, em sentido amplo.”6

- “Prazo é o lapso temporal compreendido entre o termo inicial e o termo final de
uma relação jurídica”.7

Diante dos conceitos apresentados, não resta outra alternativa senão compreender

“prazo” como um lapso temporal, sendo necessário para determiná-lo um termo inicial, que

na situação em foco seria indicado pela data de fabricação, e um termo final, indicando a

data do vencimento, ou o período de validade do produto em dias, meses ou anos.

Em face do exposto, não há sentido em fazer constar, nas embalagens dos produtos,

apenas a data de vencimento. Além disso, deve-se entender o direito à informação previsto

no art. 6º, III, e no art. 31, ambos da Lei n.º 8.078, de 1990, como uma determinação legal,

de observância obrigatória, indispensável para que haja transparência, boa-fé, confiança e

segurança nas relações de consumo. Ao destacar apenas o vencimento, o fornecedor está

em desconformidade com os referidos dispositivos legais, uma vez que deixa de transmitir

ao consumidor uma informação precisa, correta, clara e ostensiva a respeito do produto que

este irá adquirir.

III - CONFLITO ENTRE NORMAS

                                               
4 Novo Dicionário Brasileiro - Editora Melhoramentos.
4 Enciclopédia Saraiva do Direito – Editora Saraiva.
5 Verbo – Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura.
6 Dicionário Jurídico - Maria Helena Diniz - Editora Saraiva
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Como possível explicação para a prática de se informar somente a data de

vencimento nos produtos destinados ao consumo, deixando de se informar a data de

fabricação, encontramos a Resolução RDC 259, de 20 de setembro de 2002, da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA -, que, em seu item n.º 6, determina o

seguinte:

6  – Apresentação da Informação Obrigatória:
6.6  – Prazo de Validade:
6.6.1 – Caso não esteja previsto de outra maneira em um Regulamento Técnico
especifico, vigora a seguinte indicação do prazo de validade:
a) Deve ser declarado o “prazo de validade”;
b) O prazo de validade deve ser declarado por meio de uma das
seguintes expressões:

“consumir antes de...”
“valido até...”
“validade...”
“val:...”
“vence...”
“vencimento...”
“vto:”...”
“venc:...”
“consumir preferencialmente antes de...”.

A ANVISA é uma autarquia sob Regime Especial, criada pela Lei n.º 9.782,

de 26 de janeiro de 1999, vinculada ao Ministério da Saúde, e tem como

principal função regular as normas de vigilância sanitária, com vistas a um mercado de

consumo mais saudável e seguro.

A ANVISA agiu corretamente ao se referir, no item 6, ao “prazo de validade” como

informação obrigatória a ser apresentada na embalagem dos produtos, encontrando-se,

dessa forma, em perfeita consonância com o que determina o art. 31 do Código de Defesa

do Consumidor, que não deixa dúvidas sobre a matéria. No entanto, houve, no nosso

entendimento, um equívoco na redação das alíneas do subitem 6.6.1 que, ao determinarem

que o prazo de validade pode ser declarado pelas expressões “consumir antes de...”,

“valido até...”, “validade...”, “val:...”, “vence...”, “vencimento..., “vto:”...”, “venc:...”, 

“consumir preferencialmente antes de...”, tornou-as incompatíveis com o
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significado de “prazo”, induzindo o fornecedor/fabricante a erro, já que este é orientado a

informar apenas a data de vencimento.

Assim, quando a Lei Federal n.º 8.078, de 1990, dispõe em seu art. 31: “(...)

informações corretas (...) sobre (...) prazos de validade”, é necessário observar detidamente

a palavra “prazo” e refletir sobre seu uso, já que não existem palavras inúteis na lei. Sem

dúvida, a norma traduz um anseio da sociedade, que entendeu  ser de suma importância, na

relação de consumo, conhecer as duas datas – tanto a de fabricação quanto a de vencimento

do produto.

Nesse caso, há que se ressaltar o princípio constitucional da hierarquia das normas.

A resolução expedida pela ANVISA não se confunde com a resolução a que se refere o art.

59, VII, da Constituição Federal. Esta é espécie legislativa, sendo, portanto, elaborada pelo

Poder Legislativo, com força de lei. Aquela é espécie de ato administrativo, ou seja, ato

praticado por uma pessoa jurídica de direito público no exercício da função administrativa,

devendo, portanto, submeter-se às leis.

Maria Sylvia Zanella di Pietro esclarece que resolução é uma das formas de que “se

revestem os atos, gerais ou individuais, emanados de autoridades outras que não o chefe do

executivo”, e que ato administrativo é a “declaração do Estado ou de quem o represente,

que produza efeitos jurídicos imediatos, com a observância da lei, sob regime jurídico de

direito público e sujeito ao controle do Poder Judiciário”. Nesse mesmo sentido, Lúcia

Valle Figueiredo afirma que “os atos administrativos somente podem ser emanados em

relação de absoluta conformidade com a lei”.

Com base nesses esclarecimentos, pode-se concluir que, sendo resolução uma

espécie de ato administrativo, e regendo-se este pelo princípio da legalidade (art. 37 da

Constituição Federal) e do atributo da legitimidade, qualquer resolução, inclusive as

expedidas pela ANVISA, deve estar de acordo com a lei, a fim de evitar possíveis abusos e

arbitrariedades que as autoridades públicas poderiam ser levadas a cometer. Assim, os

poderes que exercem o administrador público são regrados pelo sistema jurídico vigente,

não podendo “a autoridade pública ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade, sob

pena de ilegalidade”.

Retomando o Código de Defesa do Consumidor, lei ordinária federal, observa-se

que seu art. 31 garante ao consumidor o direito à informação e estabelece a obrigação do
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fabricante de informar o prazo de validade em todos os produtos. No entanto, a Resolução

RDC n.º 259, de 20 de setembro de 2002, da ANVISA, em seu item 6.6.1.c, faculta aos

fabricantes a informação do prazo de validade dos produtos por meio de expressões como:

“ válido até...”, “vence...”, “consumir preferencialmente antes de...”.

É notória a divergência entre tal resolução e o CDC, já que, ao se informar ao

consumidor apenas a data de vencimento do produto, o direito à informação não é realizado

em sua totalidade, fazendo com que o consumidor adquira o produto sem o conhecimento

da data em que ele foi fabricado. Além disso, sabendo-se que prazo é intervalo de tempo,

tendo, portanto, início e fim, a ausência da data de fabricação, ou seja, da data do início do

prazo, não permite que o prazo seja verdadeiramente informado.

IV - LEI ESTADUAL (MG) N.º  15.449, DE 11 DE JANEIRO DE 2005

O que nos motivou a elaborar este trabalho foi a impossibilidade de aplicação da Lei

Estadual (MG) n.º 15.449, de 11 de janeiro de 2005, em virtude da ausência da data de

fabricação na embalagem dos produtos. O art. 1º da referida lei determina o seguinte8:

Art. 1º - A oferta, por estabelecimento comercial varejista, de mercadoria
em promoção ou liquidação, decorrida a primeira metade de seu prazo de validade
e estando a mercadoria nos três meses anteriores ao vencimento desse prazo, fica
condicionada à informação ao consumidor, do prazo de validade, com o mesmo
destaque conferido à propaganda de liquidação e ao preço.”.(Grifo nosso).

Considerando a redação do art. 1º, nota-se que não é possível verificar se o produto

está na segunda metade da sua validade, quando se tem somente a data de vencimento. Se

não se informa a data de fabricação, ponto de partida para a contagem do prazo, não se

pode, conseqüentemente, calcular o tempo que determina a sua validade, o que torna, esta

lei, portanto, uma lei inaplicável.

O Deputado Rêmolo Aloise, autor do Projeto de Lei n.º 982/2003, que deu origem a

essa lei, expressa, na justificação do projeto, sua preocupação com os direitos dos

consumidores e com a obediência à legislação atual. Após citar os arts. 6º e 31 do CDC, o

parlamentar conclui:

                                               
8 O texto integral dessa lei poderá ser consultado no Anexo deste trabalho.
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“O prazo de validade é dado essencial na relação de consumo, e
sua omissão em produtos vendidos em promoções e liquidações caracteriza má-fé
do comerciante.”.

Presidida pela Deputada Lúcia Pacífico, a Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que compartilha dessa

mesma preocupação, emitiu parecer favorável à aprovação do referido projeto de lei,

acrescentando:

“Esse dado [prazo de validade] nem sempre é informado ao
comprador, que poderá vir a consumir um produto com validade
vencida, colocando em risco sua própria saúde.”.(Grifo nosso).

Ao propor a lei, o legislador mineiro manifesta a clara intenção de evitar que o

consumidor, inadvertidamente, compre produtos cuja validade esteja prestes a vencer, e,

como é costume acontecer durante promoções e ofertas, compre em grande quantidade, e

utilize ou consuma tais produtos após a data do vencimento, colocando em risco a sua

saúde e a de sua família.

V - CONCLUSÃO

Diante do exposto, não resta dúvida de que a correta informação acerca do prazo de

validade é necessária a todos - ao consumidor, como forma de se lhe assegurar o exercício

de seus direitos subjetivos e objetivos; ao comerciante varejista, de modo que ele possa se

adequar à legislação vigente; e aos órgãos de fiscalização, para garantir um instrumento

imprescindível no exame do cumprimento das normas.

Esperamos, dessa forma, que a ANVISA faça uma adequação da sua Resolução

RDC 259/02, a fim de possibilitar a aplicação da Lei Estadual (MG) n.º 15.449, de 2005, e

que, além disso, se promova um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão do Ministério da

Justiça, e os fabricantes e importadores, para que a data de fabricação passe a ser
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informação obrigatória nas embalagens dos produtos, conforme determina o Código de

Defesa do Consumidor9.

                                               
9 Em anexo, a relação de produtos pesquisados pelo Setor de Pesquisas do Procon Assembléia-  MG,
assinalados os produtos que não informaram a data de fabricação.
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Anexo

PROCON – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Produtos pesquisados pelo Procon Assembléia em supermercados
de Belo Horizonte e que não possuem a data de fabricação:

Obs: Os produtos com a data de fabricação “não informada” registram apenas a data de

vencimento.

PRODUTO PESO MARCA DATA DE
FABRICAÇÃO

5 KG TIO JOÃO NÃO INFORMADA
5 KG PRATO FINO NÃO INFORMADAARROZ AGULHINHA

T1 - - -
1 KG PINK OK
1 KG PRIMAVERA NÃO INFORMADAFEIJÃO

CARIOQUINHA T1 - - -
1 KG PINK -
1 KG PRIMAVERA NÃO INFORMADAFEIJÃO PRETO T1

- - -
1 KG PINK OK
1 KG SINHÁ -FUBÁ

1 KG PRIMAVERA NÃO INFORMADA
1 KG BOA SORTE NÃO INFORMADA
1 KG VILMA NÃO INFORMADAFARINHA DE TRIGO

ESPECIAL 1 KG DONA BENTA NÃO INFORMADA
1 KG PRIMAVERA OKFARINHA

MANDIOCA
TORRADA

1 KG PINK OK

MASSAS COM OVOS 500 GR ADRIA OK
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500 GR SANTA AMÁLIA NÃO INFORMADA
500 GR VILMA NÃO INFORMADA
500 GR REI MASSAS NÃO INFORMADA
5 KG MINASÇUCAR OK
5 KG CRISTALÇUCAR -AÇÚCAR CRISTAL
5 KG MASTERÇUCAR OK
1 KG UNIÃO NÃO INFORMADAAÇÚCAR REFINADO 1 KG MASTERÇUCAR OK

500 GR MINAS RIO OK
500 GR TRÊS CORAÇÕES OKCAFÉ EM PÓ
500 GR BRASIL OK

AMIDO DE MILHO 500 GR MAIZENA NÃO INFORMADA

LATA 400 GR
GGR

NESCAU NÃO INFORMADA
ACHOCOLATADO

LATA 400 GR TODDY NÃO INFORMADA
NESTON LATA 400 GR

00 GR00 GR
NESTON NÃO INFORMADA

LATA 400 GR ITAMBÉ OK
LATA 400 GR NINHO NÃO INFORMADALEITE EM PÓ

INTEGRAL LATA 400 GR GLÓRIA -
PET  900 ML LIZA NÃO INFORMADA
PET  900 ML SOYA NÃO INFORMADA
PET  900 ML SADIA -ÓLEO DE SOJA

PET  900 ML VELEIRO NÃO INFORMADA
350 GR ELEFANTE NÃO INFORMADA
350 GR ETTI -EXTRATO DE

TOMATE
350 GR COLONIAL NÃO INFORMADA

LATA 180 GR CARIOCA OK
LATA 180 GR ANGLO OKSALSICHA TIPO

VIENA LATA 180 GR -
LATA 130/2 GR COQUEIRO OK

SARDINHA LATA 132 GR GOMES DA COSTA OK
VIDRO 500 GR HELLMAN`S NÃO INFORMADA
VIDRO 500 GR GOURMET NÃO INFORMADAMAIONESE

VIDRO 500 GR ARISCO NÃO INFORMADA
POTE MENOR ARISCO NÃO INFORMADATEMPERO (SAL E

ALHO) POTE MENOR PIRATA NÃO INFORMADA
1 KG CISNE OK
1 KG MARLIN NÃO INFORMADA

500 GR DORIANA OK
500 GR QUALY OK

SAL

500 GR PRIMOR OK
BANDEJA C/ 6 ITAMBÉ OK

IOGURTE BANDEJA C/ 6 BATAVO OK
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BANDEJA C/ 6 DANONE OK
1 LITRO ITAMBÉ OK
1 LITRO COTOCHÉS OKLEITE LONGA VIDA
1 LITRO LAC OK

1 KG SADIA OKFILÉ DE PEITO DE
FRANGO 1 KG ANHAMBI OK

1 KG COGRAN -FRANGO
RESFRIADO 1 KG FRANCAP OK

1 KG SADIA OKFRANGO
CONGELADO 1 KG -

PERFA -OVOS  BRANCOS
GRANDES

ISOPOR
( DÚZIA ) - -

90 GR SORRISO OK
OK90 GR COLGATE OKCREME DENTAL

BRANCO
90 GR GESSY CRISTAL OK
90 GR PALMOLIVE OK
90 GR GESSY FLEUR -
90 GR LUX SUAVE NÃO INFORMADASABONETE COMUM

90 GR REXONA -
8 UNID. S/

ABAS
ALWAYS NÃO INFORMADA

10 UNID. S/
ABAS

MODESS OK
8 UNID. S/

ABAS
SEMPRE LIVRE

NORMAL SEM ABAS
OK

ABSORVENTE
ADERENTE

8 UNID. S/
ABAS

INTIMUS GEL OK
12 UNID. /
GRANDE

PAMPERS NÃO INFORMADA
12 UNID. /
GRANDE

TURMA DA MÔNICA OK
12 UNID. /
GRANDE

JOHMSONS OK
12 UNID. /
GRANDE

POM POM -

FRALDAS
DESCARTÁVEIS

12 UNID. /
GRANDE

PIC NIC OK
4 ROLOS

FOLHA DUPLA
CHARME NÃO INFORMADA

4 ROLOS
FOLHA DUPLA

PERSONAL NÃO INFORMADA
4 ROLOS

FOLHA DUPLA
NEVE NÃO INFORMADA

8 ROLOS PERSONAL NÃO INFORMADA
PAPEL HIGIÊNICO

8 ROLOS SUBLIME -
500 ML COLORAMA NÃO INFORMADA
350 ML SEDA NÃO INFORMADASHAMPOO
500 ML PALMOLIVE OK
1 LITRO GLOBO -

ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO MARINA NÃO INFORMADA
500 ML LIMPOL NÃO INFORMADA

DETERGENTE
LÍQUIDO 500 ML MINUANO OK
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500 ML YPÊ NÃO INFORMADA
BARRA C/5 URCA NÃO INFORMADA
BARRA C/5 UFE OKSABÃO CÔCO
BARRA C/5 MINUANO OK
BARRA C/5 BRILHANTE OK
BARRA C/5 MINERVA NÃO INFORMADASABÃO COMUM
BARRA C/5 LAVARTE OK

1000 GR OMO MULTIAÇÃO NÃO INFORMADA
1000 GR MINERVA OK
1000 GR ACE -SABÃO EM PÓ

1000 GR ARIEL NÃO INFORMADA
750 ML INGLEZA Ok
750 ML POLYFLOR Ok

 CERA LÍQUIDA

750 ML BRAVO Ok
500 GR MINALCOOL Ok
500 GR VEJA Ok

ÁLCOOL   GEL 500 GR Ok
500 ML PINHO-SOL Ok
500 ML PINHO BRIL OkDESINFETANTE
500 ML Ok

08 BOMBRIL OkPALHA DE    AÇO
08

UNIDADES

ASSOLAN Ok

FONTE: PROCON – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
SETOR DE PESQUISA – WWW.ALMG.GOV.BR

LEI N.º 15.449, DE 11 DE JANEIRO DE 2005.

Dispõe sobre a oferta de produto  em promoção ou

liquidação por estabelecimento comercial.

     O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

     

O povo  do  Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em

seu nome, promulgo a seguinte Lei:

http://www.ALMG.GOV.BR
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Art. 1º -  A oferta, por estabelecimento comercial varejista, de mercadoria em

promoção ou liquidação, decorrida a primeira  metade de  seu  prazo de validade e estando

a mercadoria nos  três  meses anteriores   ao  vencimento  desse  prazo,  fica  condicionada

à informação  ao  consumidor  do prazo  de  validade,  com  o  mesmo destaque conferido à

propaganda de liquidação e ao preço.

Art.  2º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará  o infrator às penas

previstas no art. 56 da Lei Federal n.º 8.078, de 11  de setembro de 1990, que dispõe sobre

a proteção do consumidor e dá outras providências.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

     Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de janeiro de 2005;  217º  da

Inconfidência Mineira e 184º da Independência  do Brasil.

     AÉCIO NEVES - GOVERNADOR DO ESTADO


