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REQUERIMENTO Nº _____ / 2019 

 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

 

O deputado abaixo-assinado requer a Vossa Excelência a DESANEXAÇÃO do 

Projeto de Lei nº 611/2019 que “dispõe sobre a obrigação dos postos de 

combustíveis em realizar o teste de qualidade no combustível líquido, quando o 

consumidor solicitar, e dá outras providências.”, do Projeto de Lei nº 610/2019, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção, que “estabelece penalidade 

administrativa aos postos de combustíveis ou congêneres que praticarem 

fraude metrológica nas bombas medidoras de combustíveis no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.”, pelas razões expostas a 

seguir: 

 

1 – As proposições supracitadas, apesar de tratarem de assuntos correlatos, 

haja vista versarem sobre postos de gasolina, têm objetos distintos no que 

tange ao fornecimento de combustível, uma vez que tratam de parâmetros de 

análise diferentes, a saber, qualidade e quantidade, para controle, fiscalização 

e monitoramento dos combustíveis. 

 

2 – O Projeto de Lei nº 611/2019, de minha autoria, tem o condão de obrigar os 

revendedores varejistas de combustível automotivo, localizados no Estado do 

Espírito Santo, a realizarem, antes ou depois do abastecimento do seu veículo, 

o teste de qualidade no combustível líquido, toda vez que o consumidor 
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solicitar, com o objetivo de confirmar o cumprimento da porcentagem 

obrigatória e máxima de etanol e outros compostos necessários ao bom 

funcionamento do veículo, garantindo a transparência aos consumidores 

capixabas. 

 

3 - É mister esclarecer que o objeto do referido Projeto de lei concerne no 

quesito qualidade do combustível fornecido, que deve  obedecer às normas 

técnicas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, a quem incumbe 

regular as especificações das gasolinas de uso automotivo e as obrigações 

quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes 

econômicos que comercializam o produto. 

 

4 – Por outro lado, o valoroso Projeto de Lei nº 610/2019, do honrado 

parlamentar, possui um objeto diverso, qual seja, estabelecer penalidade 

administrativa aos postos de combustíveis ou congêneres que praticarem 

fraude metrológica nas bombas medidoras de combustíveis no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. 

 

5 – Faz-se necessário explicar que fraude metrológica é aquela que acarreta 

em fornecimento ao consumidor em volume de combustível inferior ao indicado 

na bomba medidora, fraude vulgarmente conhecida como “bomba-baixa”. 

Nesse sentido, percebe-se que se trata de fraude referente à quantidade de 

combustível e, não, à qualidade, ou seja, quando a bomba registra quantidade 

de combustível superior à efetivamente fornecida, onerando o consumidor com 

o pagamento de combustível não abastecido. 
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6 – Nesse sentido, os projetos supracitados, caso promulgados, serão 

aplicados a situações absolutamente distintas relativas à fraude ao consumidor. 

 

7 - Portanto, pelas razões expostas acima, mesmo que as proposições tenham 

certa similaridade em seu destinatário final, entendemos que a anexação das 

proposições não é o melhor caminho para a busca do interesse público na 

defesa dos direitos dos consumidores e, em ato contínuo, requer seja 

desanexado o Projeto de Lei nº 611/2019 que “dispõe sobre a obrigação dos 

postos de combustíveis em realizar o teste de qualidade no combustível 

líquido, quando o consumidor solicitar, e dá outras providências.”, do Projeto de 

Lei nº 610/2019, de autoria do Deputado Capitão Assumção, que “estabelece 

penalidade administrativa aos postos de combustíveis ou congêneres que 

praticarem fraude metrológica nas bombas medidoras de combustíveis no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.”, por não 

concordar que as propostas devam tramitar em conjunto.     

 

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2019. 

 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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