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Dispõe sobre i obrigatoriedade dos revendedores

varejistas de cornbustíveis automotivos comerciahzarcm

gasolina aditivada pelo preço de gasolina comum quando

na falta desta, no ìmbito do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRET,A:

Art. 1.. Na eventual falta de gasolina comum em estoque, os revendedores

varejistas de combustíveis automotivos deverão cobmr pela gasolina aditivada o mesmo preço

da gasolina comum da mesma espécie, quando o preço desta for inferior'

Ãrt.2o. A fiscalização do disposto nesta Lei será exercida pelo PROCON e outros

órgãos fi scalizadores afins.

Art. 3". Ficam os revendedores varejistas de combustíveis automotivos obrigados

a fixarem em local visível e de facil leitura, placas informativas com o conteúdo da presente

Lei.

Art. 4o. O descumprimento do disposto na presente Lei implicará a imposição de

multa no valor de 2.000 (dois mil) a 10.000 (dez rnil) UFIR's, que será dobrado em caso de

reincidência.

$1". Os valores resultantes pela aplicaçio da multa prevista no caput deste artigo

serão recolhidos ao Fundo Estadual de Defesa do lonsumidor, sem prejuízo das sanções de

naÍurezacivil, penal e das definidas em norïnas específicas.

$2". A multa será aplicada pelos órgãos de Defesa do Consumidor, não obstante a

observância das demais cominações previstas no Código de Defesa do Consumidor.
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Art. 5". Esta Lei entra em vigor 30 (rinta) dias após a data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus/AMrz2 de agosto de 2019.
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JUSTIFICATWA

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária que dispõe sobre a obrigatoriedade dos

revendedores varejistas de combustíveis automotivoi comercializarem gasolina aditivada pelo

preço de gasolina comum quando na falta desta, no àrrbito do Estado do Amazonas.

O Projeto de Lei tem por objetivo prcteger o consumidor, obrigando os postos

de gasolina a comercializarem o combustível aditivado pelo preço do combustível comum,

quando não possuir este em estoque, evitando que r) consumidor pague um preço maior em

razão da falta de estoque e/ou planejamento do pc,sto de combustível em manter em seus

tanques o combustível mais barato.

Nesse sentido, verificou-se que no Estado do Paraná a Assembleia Legislativa

aprovou e o Govemo sancionou a Lei no. 11.540, de 20 de setembro de I996t , em que dispõe

sobre conteúdo semelhante ao da proposição ora apresentada, conforme abaixo:

"Art. 2o. (. .). Pardgrafo único. Na falta de gasolina comum, o

estabelecimento deverá cobrar pela gasolina aditivada o mesmo preço da

gasolina comum."

Reforçando a efetividade e legalidade da norïna, o Ministério Público Estadual

do Paraná expediu, em 2014, uma Recomendação Administrativa aos postos do município,

ocasião em que a Promotora de Justiça explicou que a cobrança pela aditivada de quem

pretende abastecer com a comum se trata de uma pratica abusiva2.

Desse modo, percebe-se que em ou:ros estados da Federação essa já é uma

medida efetiva há décadas, a exemplo do que ocorre no Estado do Paraná, sendo uma medida

comprovadamente efetiva no combate de abusividades observadas no comércio de

combustíveis automotivos.

Sendo assim, o presente projeto sLrge como resposta à sociedade após as

l 
Disponível em:<http://www.leisestaduais.com.brlprllei-orcinaria-n-11540-1996-parana-dispoe-sobre-a-

fixacao-em-locais-visiveis-nos-postos-de-gasolina-dos-precosdos-combustiveis-cobrados-pelo-
e:-le.belecimento-e-ad-o-.ta-outras-proYidencias->.Acesso em 21'l08l2O!9.

2 
Disponível em: <https://www.brasilpostos.com.brlnoticias/roticias-mercado/na-falta-de-sasolina-comum-

postos-deverao-cobrar-o-mesmo-valor-pela-aditivada/>, Acesso em:2L108120L9 '
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investigações realizadas no âmbito da cpl dos combustíveis, visando contribuir para

melhorias para o consumo de combustíveis e na relação comercial referente ao produto no

Estado do Amazonas, apresento o presente projeto'

Diante do exposto, solicito aos No:res Pares o apoio para a aprovação da

presente propositura, considerando se tratar de um tema de significativa relevância social e

econômica para apopulação do Estado do Amazonai'

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus/AMr22 de agosto de 2019.
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