
PROJETO DE LEI Nº 30/2010

Altera a Lei nº 5.652, de 26 de maio de 1998.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º  Fica revogado o artigo 3º, seus incisos I e II, e respectivas alíneas “a”, “b” e “c” da Lei
Estadual  nº  5652,  de  26  de  maio  de  1998,  que  dispõe,  especificamente,  sobre  a
comercialização de GLP – Gás Liquefeito de Petróleo, por meio de vasilhames, recipientes ou
embalagens reutilizáveis.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2010.

SARGENTO VALTER DE PAULA
Deputado Estadual – PSB

JUSTIFICATIVA

A lei nº 5.652/98 foi publicada visando criar procedimentos para a reutilização de recipientes ou
embalagens,  incluindo  aquelas  utilizadas  na  comercialização  de  gás  liquefeito  de  petróleo  -
GLP.

Assim, de acordo com o texto da lei acima referenciada é possível que uma empresa aponha a



sua  marca  junto  com  a  marca  de  outra  empresa  e,  ainda  segundo  o  texto  do  artigo  2º,  tal
procedimento não causaria confusão ao consumidor.

Para isso, a mencionada lei, mais precisamente em seu artigo 3º, II, “b” obriga a empresa que
utilizar  vasilhame  de  outra  marca  a  apor  um  lacre  à  prova  de  fogo,  no  entanto,  estudos
desenvolvidos pela Universidade Federal do Espírito Santo indicam inexistir tal lacre, fato que,
diferentemente  do  que  objetivou  o  legislador,  traz  insegurança  e  desconforto  para  o
consumidor.

Para melhor compreensão, vejamos a redação do artigo 3º da Lei nº 5.652/98:

Art.  3º  Na  comercialização  de  gás  liqüefeito  de  petróleo  engarrafado  (GLP),
observar-se-ão as  regras  administrativas  emanadas pela  autoridade  competente  e
os acordos firmados pelas empresas do setor, no que não contrariem as seguintes
disposições:

I - todas as empresas distribuidoras de GLP deverão promover a requalificação dos
botijões  que  engarrafar,  nos  termos  e  prazos  determinados  pelas  autoridades
administrativas;

II  -  Os  botijões  recebidos  pelas  distribuidoras,  no  exercício  de  seu  comércio,  que
não tenham estampada a sua própria marca, deverão obedecer ao seguinte regime:

a) a empresa que receber tais botijões deverá cientificar a empresa titular da marca
estampada  no  botijão  do  fato,  a  fim  de  se  proceder  a  destroca,  seja  através  do
centro de destroca existente ou diretamente com a cientificada;

b)  se  o  titular  da  marca,  ou  o  centro  de  destroca,  não  colocar  à  disposição  os
botijões para a destroca, ou se houver saldo não destrocado, vigorará o disposto no
artigo  1º  e  incisos,  e  artigo  2º  desta  Lei,  devendo,  entretanto,  a  empresa  que  os
engarrafar, apor no botijão um lacre à prova de fogo, identificando a própria marca;

c)  a utilização da faculdade  prevista  na  alínea  supra  não  exime  a  distribuidora  de
requalificar o botijão de outra marca que pretenda engarrafar.

Observa-se, portanto, que a lei em referencia garante a reutilização de recipientes, no entanto,
não há como se afastar  que tal  procedimento,  diferentemente do que imaginou á  época,  traz
sim uma confusão para o  consumidor  a  quem é garantido saber  a  origem do  produto  e  ter  a
informação clara, ex-vi dos artigos 6º, II e III e 9 º  da Lei 8.078/90

Além da violação à Lei de Defesa do Consumidor conforme acima exposto, não há dúvidas de
que a lei  em questão viola,  também, o direito marcário  (arts.  5º,  XXIX e 22,  I  da Constituição
Federal e arts. 129, 190, II e 194 da Lei 9.279/96) e invade, indiscutivelmente,  a competência
legislativa  federal  da  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e  Biocombustíveis  -  ANP
quando,  no  particular  da  referida  lei,  legisla  sobre  a  atividade  de  comercialização  de  gás
liquefeito de petróleo delimitando a forma como se dará a utilização dos botijões.

A regulação da indústria do petróleo e, em especial da atividade de distribuição e revenda de
gás  liquefeito  de  petróleo,  compete  à  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e
Biocombustveis,  conforme previsto  nos artigos 22,  IV e  177,  §  2º,  I  e  III,  238  da  Constituição
Federal e artigo 8º, XV da Lei 9.478/97.

A própria lei  em comento admite, em seu artigo 3º, a existência de uma Agência Reguladora,
no caso a ANP, já que estabelece: “ ...observar-se-ão as regras administrativas emanadas pela
autoridade competente  e os acordos firmados pelas empresas do setor, no que não contrariem
as seguintes disposições”



Pesquisando  sobre  a  questão  observamos  que  a  norma  emanada  pela  ANP  –  Resolução
15/05  –  em  seus  artigos  21  a  26,  contrariamente  ao  texto  da  Lei  em  comento,  veda  ao
distribuidor  o  envasilhamento,  guarda  ou  comercialização  de  recipientes  de  outra  marca  de
distribuidor, salvo nas exceções ali previstas.

Assim, a norma federal contra a qual  a lei  estadual  não pode conflitar,  traz em si  dispositivos
totalmente  diversos  daqueles  previsto  na  Lei  5.652/98  já  que,  como  dito  acima,  autoriza  a
reutilização de recipientes com a marca diversa da do distribuidor.

A ANP, ao regular as atividades de distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo através
da  Resolução  n.º  15/05  e  Portaria  nº  297/03,  ratificou  norma  existente  na  legislação  que  já
vigorava, a Portaria MINFRA 843/90.

As normas acima mencionadas, visando proteger o consumidor, não permitem o enchimento de
botijões  por  outra  empresa  que não  seja  aquela  que tem o  direito  de  usar  a  marca  que  está
gravada em alto relevo no botijão.

A identificação do botijão é importante para se ter a rastreabilidade do produto e do fornecedor
caso ocorra um acidente com o mesmo. Da mesma forma, o respeito à marca, traz a garantia
de que os botijões foram requalificados por quem tem o direito de uso da marca do botijão.
A  ANP  não  relatou  a  existência  de  qualquer  problema  quanto  a  sistemática  de  destroca  de
recipientes que atualmente existe, alertando, ainda, ser a responsável por regular o mercado e
intermediar conflitos caso estes ocorram.

Importante  destacar  que  a  norma  da  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e
Biocombustíveis, em seus considerandas, enaltece e privilegia a defesa do consumidor, eis que
também  é  uma  atribuição  sua  conforme  Lei  9.478/97,  destacando-se  o  consideranda  que  
afirma:  “  considerando  que  a  identificação  da  marca  comercial  no  corpo  do  recipiente
transportável de GLP visa atender, além de controles de competência da ANP, a princípios do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  assegurando  a  responsabilidade  civil  do  distribuidor  e  do
revendedor perante o consumidor”.

Considerando, portanto, a invasão na competência legislativa da União e, também, da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis;

Considerando,  ainda,  que  os  procedimentos  definidos  na  Lei  em  questão,  na  prática,
diferentemente  do  que  idealizou  o  legislador,  confundem  o  consumidor  quanto  a  origem  do
produto;

Considerando,  por  fim,  que  compete  a  esta  Casa  legislar  respeitando-se  as  devidas
competências  legislativas,  postula-se  alterar  a  Lei  Estadual  nº  5.652/98  pelas  justificativas
apresentadas, revogando o artigo 3º, seus incisos I e II, e respectivas alíneas “a”, “b” e “c”.

Merece destaque ainda,  o  fato  de que,  apesar  da lei  nº  5.652  estabelecer  a  obrigação de  se
promover  a  requalificação  dos  botijões  que  engarrafar,  tal  dispositivo  torna-se  extremamente
falho eis que não estabelece procedimentos sendo evidente que a empresa que for engarrafar
um  botijão  que  tenha  a  marca  de  outra  empresa  estampada  no  botijão  não  será
responsabilizada pela falta de requalificação e, também, por eventual acidente envolvendo este



botijão.

Da mesma forma é evidente que não existe lacre à prova de fogo e tais  situações trazem ao
consumidor a incerteza e risco na utilização do produto.

Por fim, diante das considerações acima, contando com a consciência e a responsabilidade de
todos os legisladores desta  Egrégia Casa de Leis,  pede o apoio  de Vossas Excelências para
aprovação  do  Projeto,  na  forma  apresentada,  visando  unicamente  o  bem  estar  de  nossos
cidadãos.

SARGENTO VALTER DE PAULA
Deputado Estadual – PSB


