
ROTEIRO PARA VERIFICAÇÃO E PROVIDÊNCIAS SOBRE 
AUMENTO ABUSIVO DOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS. 
 
 
1ª. Providência: 
 
Verificar a média do preço/litro de combustível na cidade ou região. Fonte: site ANP –  
http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp, para identificar o 
preço mínimo, médio e máximo ao consumidor, bem como da distribuidora, em cidades do 
Estado (no caso PARANÁ).  Ou, por MUNICÍPIO, no endereço: 
http://www.anp.gov.br/preco/prc/resumo_por_municipio_index.asp , ou diretamente no 
google pesquisas com as referências:  levantamento de preços anp . 
 
2ª. Providência:  
 

a) Orientar o consumidor para pedir NOTA FISCAL que discrimine o valor pago, a 
quantidade adquirida e o valor do preço cobrado por litro. Em havendo recusa no 
fornecimento do documento fiscal, acionar a autoridade policial imediatamente. 

b) Realizar operações de fiscalização, em força tarefa, se for o caso, em que participe o 
Procon, onde houver, Polícia, Receita Estadual, etc, laborando, se não for o caso de 
flagrante delito, AUTO DE CONSTATAÇÃO dos abusos, que instruirá o processo 
administrativo a ser aberto pelo Procon, ou na própria promotoria. 
(medidas baseadas em sugestões, também, do Procon Estadual, direcionada aos 
dirigentes de Procons Municipais). 

 
Ainda:  
 

c) Requisitar: contrato social, número de empregados (custos fixos e variáveis), LMC 
(livro de movimentação de combustível) e notas fiscais de entrada (compra) e notas 
fiscais de saída (venda) do produto. (nota: neste caso, para o objetivo de verificação 
contábil do lucro na movimentação dos produtos). 

 
 
3ª. Providência: Medidas Extrajudiciais possíveis. 
 
Instauração de Procedimento Extrajudicial na Promotoria (PA, NF, PP, IC, conf res. 23 
CNMP, Ato conjunto 02 da PGJ/MPPR e CGMP/PR): 
- proposição de subscrição de Termo de Ajustamento de Conduta; 
- Recomendação Administrativa visando adequar os preços pela média local ou regional, 
antes do aumento abusivo. 
 
O CDC, nos artigos 39, V e X (práticas comerciais) e 51, IV, c.c. o § 1°, inc. III, que define a 
“vantagem exagerada ou onerosa”, nos contratos. 
  
4ª. Providência: Medidas Judiciais. 
 
Frustrando-se as medidas extrajudiciais: 
- poderá haver a proposição de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de antecipação de 
tutela e confirmação em tutela definitiva, de pedido de adequação, com cominação de 
astreintes, dentre outras obrigações de fazer ou não fazer. 



Em anexo o arquivo de recente ACP / Maranhão - REDE ESTADUAL EM 

DEFESA DO CONSUMIDOR MARANHENSE - Acerca destes aumentos abusivos. 

Excerto da ação: 

 “ Em 19 de janeiro do corrente ano, o governo federal, por meio do Decreto 
n.º 8.395/2015, anunciou a alteração das alíquotas dos tributos PIS/Cofins e CIDE-
Combustível incidentes sobre os combustíveis, mais especificamente o diesel e a gasolina, 
com previsão de implantação no dia 31 do mesmo mês.  

Tal medida, segundo nota à imprensa divulgada na mesma data, buscava tão 
somente alcançar o reequilíbrio fiscal, especificamente, quanto ao atingimento da meta de 
superávit primário de 1,2% do PIB em 2015, o que na prática representou impacto nos 
preços dos combustíveis, com um aumento no importe de R$ 0,22/litro de gasolina e R$ 
0,15/litro de óleo diesel. (anexo 01)    

Vale ressaltar que o objetivo do governo federal não era dar carta branca aos 
comerciantes de combustíveis para reajustar os valores do produto, mas tão somente 
autorizá-los a repassar estritamente a alteração tributária aos consumidores, nos exatos 
termos da nota acima mencionada. Assim, o valor dos combustíveis poderia ser acrescido, 
única e exclusivamente, da alteração gerada pela majoração da alíquota, nos moldes 
informados, sob pena de indevido aumento da margem de lucro sem justa causa.” 
 
 
- Providência de ordem PENAL com a proposição de medidas processuais (prisão em 
flagrante, Termos Circunstanciados, etc), pelo crime do artigo 2º, IX da Lei de Economia 
Popular (L. 1521/51): “IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de 
número indeterminado de pessoas mediante especulações ...”. Segundo o Parágrafo Único ao 
artigo 2°, “Na configuração dos crimes previstos nesta Lei, bem como na de qualquer outra, 
de defesa de economia popular, sua guarda e seu emprego considerar-se-ão como de 
primeira necessidade ou necessários ao consumo do povo, os gêneros, artigos, mercadorias e 
qualquer outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em 
condições higiênicas e ao exercício normal de suas atividades. Estão compreendidos nesta 
definição os artigos destinados à alimentação, ao vestuário e à iluminação, os terapêuticos 
ou sanitários, o combustível, a habitação e os materiais de construção”. 
 
 
 
5ª. providência: Outras medidas: 
 
- Representação ao Procon local (se houver)- infração ao D. 2181/97 e CDC; 
- Representar à ANP (infração à ordem econômica). 
 

 
Elaboração: 

Equipe do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Consumidor 
(CAOPCON/MPPR)- 25/02/2015. 

 
 
 
 


