
PARECER 785/2000 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PL 173/2000 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, dispondo sobre a 
obrigatoriedade do fornecimento de certificado, contendo a composição química dos 
produtos, entregues por distribuidoras de combustíveis nos postos de revenda. 
Apesar dos elevados propósitos de seu autor, o projeto não detém condições de prosperar, 
eis que encontra óbices de ordem constitucional e legal, como demonstraremos a seguir. 
A Constituição da República dispõe, em seu artigo 238, que "A lei ordenará a venda e 
revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de 
matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição". 
Assim é que, no âmbito da competência privativa da União, foram aprovadas as seguintes 
leis sobre a matéria: 
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, dispondo sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional de Petróleo; 
Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, dispondo sobre a fiscalização das atividades 
relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e estabelece sanções administrativas. 
De acordo com o art. 8º, inciso XV, da Lei 9478/97, cabe á Agência Nacional do Petróleo 
(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." 
Por sua vez, a Lei 9847/99, ao tratar da fiscalização das atividades relativas ao 
abastecimento nacional de combustíveis, dispõe que a fiscalização será realizada pela 
Agência Nacional do Petróleo - ANP ou, mediante convênios por ela celebrados, por órgãos 
da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios (art. 1º). 
Dispõe, ainda, que o abastecimento nacional de combustíveis é considerado de utilidade 
pública e abrange, entre outras atividades que especifica, a distribuição, a revenda e a 
comercialização de petróleo, seus derivados básicos e produtos, gás natural e condensado, 
bem como a distribuição, a revenda e a comercialização de álcool etílico combustível (§ 1º, 
art. 1º). 
Portanto, resta claro que somente a União tem competência para legislar sobre o 
abastecimento de combustíveis no território nacional e a fiscalização do cumprimento das 
leis sobre a matéria é exercida pela Agência Nacional de Petróleo - ANP, que é a detentora 
do poder de polícia, nos termos dos artigos 1º e 14, da Lei nº 9.847/99. 
Não se alegue nem mesmo que o Município poderia suplementar a legislação federal, pois 
não se trata de "defesa do consumidor", mas de criação de uma forma de controle, ainda 
dentro da cadeia de produção e distribuição, não atinente, senão indiretamente, ao 
consumidor final do produto. 
Face ao exposto e considerando que a propositura ultrapassa os limites da competência 
legislativa do Município, estando em desacordo com o art. 238, da Constituição da 
República e com as disposições das Leis Federais nos 9478/97 e 9847/99, somos 
PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 27/06/2000. 
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