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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

 
Nota Técnica n.º 3/2018/GAB-SENACON/SENACON/MJ
PROCESSO Nº 08012.001563/2018-25
 

DO CONTEXTO
 
No dia 21 de maio de 2018 teve início a paralisação dos caminhoneiros, tendo como

principal reivindicação a redução nos preços dos combustíveis, em especial, o óleo diesel.
As ações corriqueiras de todos os cidadãos, em decorrência desta paralisação, ficaram

comprometidas, com a escassez de combustíveis e, consequentemente, alimentos, gás de cozinha,
remédios, entre outros produtos de primeira necessidade, causando transtornos de dimensões inesperadas.
Nesse cenário, foi possível observar a elevação de preços de diversos produtos por parte dos fornecedores
no mercado de consumo.

A partir desse contexto, o Governo Federal editou por meio de medidas legislativas ações
com objetivo de regularizar a situação, dentre elas as Medidas Provisórias nº 836, 838 e 839 de 31 de maio
de 2018, que são relativas à redução do preço do óleo diesel.

O Governo Federal, a partir dessas medidas provisórias e outras medidas de gestão,
concedeu a redução efetiva no valor do óleo diesel de R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) por litro para os
consumidores.

A partir daí, foram publicadas a Portaria Ministerial nº 735, de 1º de junho de 2018, que
dispõe sobre o repasse do reajuste do preço do óleo diesel pelos postos de combustíveis quando da venda
aos consumidores e sobre a criação da Rede Nacional de Fiscalização, e a Portaria Ministerial nº 760, de
05 de junho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a realização das fiscalizações nos postos de
combustíveis pelos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, a fim de
resguardar o direito ao repasse do reajuste do valor do óleo diesel aos consumidores finais no momento do
abastecimento, ambas do Ministério da Justiça.

Diante da necessidade de se coibir e reprimir aumentos abusivos nos preços dos
combustíveis automotivos, por ocasião da crise de abastecimento, nos termos das Portarias Ministeriais nº
735 e nº 760, foram estabelecidas ações de fiscalização no mercado de combustíveis pelos órgãos de
defesa do consumidor.

É importante ressaltar que, de acordo com a legislação brasileira, não é possível a aquisição
direta de combustíveis por consumidores nas refinarias, obrigando essa aquisição nas distribuidoras, que
preparam os combustíveis e distribuem aos postos, e estes revendem ao consumidor final, tornando, assim,
distribuidoras e postos de revenda de combustíveis fornecedores solidários na responsabilidade objetiva
aos danos causados aos consumidores (arts. 3º, 12, 13, 18 e 25, § 1º, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional do Consumidor, no dia 20 de
maio de 2018, convidou para reunião os órgãos de defesa dos consumidores dos Estados, do Distrito
Federal e das capitais, para debater as ações de fiscalização envolvendo a rede de distribuição e revenda de
combustíveis.
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DA ORIENTAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 
Como desdobramento da reunião supramencionada e das denúncias recebidas pelo

Ministério da Justiça e com o objetivo de coordenar ações e solicitar o concurso do SNDC nas
fiscalizações a serem realizadas, nos termos do art. 106, VIII, do CDC, e arts. 3º, VIII, e 9º, do Decreto
2.181, de 20 de março de 1997, a Senacon orienta os órgãos estaduais, municipais e do Distrito Federal no
seguinte sentido:

1. De início, é relevante destacar que os postos revendedores de combustíveis deverão
informar, de maneira clara e ostensiva, por meio de cartaz, placa, faixa ou similar, o valor da redução do
preço do litro do diesel para os consumidores finais, demonstrando nesse informativo o valor de revenda
para o consumidor final no dia 21 de maio de 2018 e o valor do óleo diesel a partir do dia 1º de junho de
2018;

2. Nos casos em que o posto revendedor de combustível não tinha estoque de óleo diesel no
dia 21 de maio de 2018, deverá constar o valor da última data em que havia o combustível para venda,
informando no cartaz, placa, faixa ou similar;

3. É importante ressaltar que a redução no preço do óleo diesel, pela distribuidora, aos
postos revendedores, poderá não ocorrer, caso se trate de óleo diesel adquirido em período anterior ao
desconto concedido pela refinaria;

4. Para a análise dos preços de óleo diesel praticados pelas distribuidoras e postos
revendedores, deverá ser observado se a redução do valor concedida pelas refinarias às distribuidoras, ou
seja, R$ 0,46 (quarenta e seis centavos), foi repassada aos consumidores, a partir do dia 1º de junho de
2018, conforme previsto no artigo 1º da Portaria nº 735/18;

5. A redução efetiva no valor do óleo diesel de R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) por litro
para os consumidores, para efeitos de fiscalização, deverá ser concedida independentemente da
diferenciação de preços em razão do meio ou forma de pagamento (cartão de crédito, cartão de débito,
dinheiro ou aplicativos);

6. Outro ponto importante de análise, é que o repasse aos consumidores pelo posto
revendedor, do desconto de óleo diesel concedido pela refinaria, depende da distribuidora, fornecedor
responsável pela compra e revenda do combustível aos postos. Se a distribuidora não repassar ao posto
revendedor o valor integral da redução concedida pela refinaria, a Senacon receberá comunicações dos
órgãos do SNDC para a apuração dos fatos, em função de sua repercussão;

7. Se for constatado o alinhamento de preços entre os revendedores de seu município, em
relação ao aumento havido durante o período de crise de abastecimento, a Secretaria Nacional do
Consumidor receberá comunicações dos órgãos do SNDC para a adoção das medidas cabíveis.

 
DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DO SNDC
 
Em razão da necessidade de fiscalização dos postos revendedores de combustíveis pelos

órgãos de proteção e defesa do consumidor dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas
respectivas áreas de atuação e competência, quanto à prática de preços abusivos e do repasse da redução
do valor de R$ 0,46 (quarenta e seis centavos), a Senacon orienta os órgãos do SNDC a adotar as seguintes
medidas:

a) Ao fiscalizar o posto revendedor e lavrar o auto de constatação, nos termos do art. 64 do
Decreto nº 2.181/97, deverá ser relatado os preços dos combustíveis ofertados ao consumidor no ato da
fiscalização, com a comprovação mediante apresentação de notas fiscais ou relatório eletrônico de venda,
e poderão ser solicitadas as 3 (três) últimas notas fiscais de aquisição de óleo diesel da distribuidora, sendo
que as cópias de todos os documentos apresentados serão anexadas ao auto de constatação lavrado (RE
ANP nº 41/13, art. 22, XIV);

b) Caso seja necessário, deverá ser solicitada a apresentação de nota fiscal de aquisição de
óleo diesel da distribuidora na data de 21 de maio de 2018 ou data imediatamente anterior. Na
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impossibilidade de o revendedor apresentar a nota fiscal no ato fiscalizatório, poderá ser emitida uma
notificação para entrega com data certa, na forma do art. 55, § 4º, do CDC;

c) Quando houver manifesto abuso de preços, com indícios claros da prática de elevação
injustificada de preços, conforme art. 39, X, do CDC, a art. 11, “s”, da Lei Delegada nº 4, de 26 de
setembro de 1962, podendo os órgãos de proteção e defesa do consumidor requerer a demonstração
documental que justifiquem o aumento de preços, também na forma do art. 55, § 4º, do CDC;

d) Quando o órgão de defesa do consumidor, ao analisar os aumentos dos preços dos
combustíveis no período de crise de abastecimento, dependendo das circunstâncias do caso, constatar
indícios de infrações penais (Lei nº 8.078/90, art. 66 e 67, Lei nº 8.137/90, art. 4º, II, “a”, e Lei nº
1.521/51, arts. 2º, IX, e 3º, VI), poderá comunicar o fato à Autoridade Policial local, bem como ao
Ministério Público Estadual, para ciência e adoção das medidas criminais cabíveis.

Nesses termos é a presente nota técnica, sem prejuízo de alterações ou complementações
que se fizerem necessárias no transcorrer das ações fiscalizatórias.

 
ANA LÚCIA KENICKEL VASCONCELOS

Secretária Nacional do Consumidor

Documento assinado eletronicamente por Ana Lucia Kenickel Vasconcelos, Secretário(a) Nacional
do Consumidor, em 31/07/2018, às 18:27, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando o
código verificador 6839678 e o código CRC 92207AA0  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.
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