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Visamos com nossa proposta garantir ao consumidor acesso de forma clara e precisa à 

informação se o estabelecimento de revenda varejista de combustível automotivo está 
vinculado ou não a uma determinada distribuidora. 

O objetivo é que o consumidor possa identificar rapidamente se o estabelecimento se 
trata de um "Posto Bandeirado" ou "Posto Bandeira Branca". 

A diferença é relevante na medida em que no caso do "Posto Bandeirado" o 
estabelecimento estará obrigado a revender, exclusivamente, os produtos da distribuidora à 
qual encontra-se vinculado, devendo comunicar tal situação ao órgão regulador e exibir no 
mínimo em seu totem e testeira a marca comercial do distribuidor. Já nas situações em que o 
revendedor não se vinculou formalmente a nenhuma distribuidora, o "Posto Bandeira Branca", 
estará este autorizado a comercializar produtos de inúmeras marcas, devendo informar ao 
consumidor a origem do combustível apenas mediante a indicação da razão social ou do nome 
fantasia do distribuidor fornecedor na própria bomba abastecedora, bem como abster-se de 
utilizar identidade visual que induza o consumidor a associar o estabelecimento à marca 
comercial de distribuidor (Resolução ANP nº 41, de 5 de novembro de 2013, art. 25). 

Tais regras foram determinadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP, no exercício da competência estabelecida no artigo 8º, inciso XV, da 
Lei Federal nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, segundo o qual compete à ANP regular e 
autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, 
fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e os Postos revendedores que descumprirem as disposições 
impostas pela ANP estarão sujeitos às sanções previstas na Lei Federal nº 9.847, de 26 de 
outubro de 1999 (art. 33 da Portaria ANP nº 41/13). 

A presente proposta, por seu turno, a título de dar mais ênfase às normas 
estabelecidas no âmbito federal, traz para a esfera municipal aquelas que se relacionam 
estritamente com a defesa do consumidor, na medida em que compete ao Município legislar 
concorrentemente sobre a proteção e defesa do consumidor, nos termos do art. 24, inciso V, 
nos limites do interesse local, conforme art. 30, inciso I, ambos da Constituição Federal, 
criando sanções municipais ao seu desatendimento, não previstas na lei federal, quais sejam a 
advertência e a cassação da licença municipal de funcionamento, que o Município poderá 
aplicar no legítimo exercício de seu poder de polícia das atividades urbanas, de modo que não 
se desenvolvam em desacordo com a lei. 

Ademais, nossa proposta vai além do que foi previsto na legislação federal, uma vez 
que determina ao "Posto Bandeira Branca", aquele que já não pode utilizar em qualquer local 
de suas instalações a marca de uma distribuidora, que exiba em sua testeira e totem, a razão 
social ou o nome fantasia do estabelecimento revendedor de combustíveis, de modo a veicular 
ao consumidor de forma mais contundente a ausência de vinculação do estabelecimento a uma 
marca específica. 

Por fim, a proposta visa explicitar que a inserção tanto da marca da distribuidora quanto 
da indicação da razão social/nome fantasia do posto revendedor em sua testeira e totem, não 
configuram anúncio para efeito da Lei Cidade Limpa, eis que a regra não visa à promoção do 
estabelecimento, mas sim a defesa do consumidor, assim como já fez a própria Lei nº 
14.223/06, em seu art. 7º, inciso II, no tocante à exposição de logotipos ou logomarcas em 
equipamentos próprios do mobiliário obrigatório dos postos de abastecimento. Nessa medida, 
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trata a proposta de publicidade, cuja inserção na paisagem urbana é matéria de interesse local 
do Município, regulamentada com fundamento em seu poder de polícia das atividades urbanas, 
relacionando-se, ainda, aos temas meio ambiente e poluição visual, também afetos à 
competência legislativa concorrente do Município (art. 24, inciso VI c/c art. 30, inciso I, CF). 

Por ser matéria de interesse público aguardamos o apoio dos Nobres Pares no sentido 
de ver nossa proposta aprovada. 
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