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6ª. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA BARRA FUNDA 

     PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL  

 

VISTOS  

 

 

      O Promotor de Justiça abaixo assinado, 

usando das atribuições conferidas pelo artigo 129, incisos I, VI e VIII da 

Constituição Federal, artigo 26, incisos I e V da Lei nº 8.625/93, artigo 

104, inciso I da Lei Complementar nº 734/93, bem como nos termos da 

Resolução nº 181/2017 e 183/2018 do Egrégio Conselho Nacional do 

Ministério Público vem instaurar após recebimento, por livre 

distribuição proveniente do pedido de providências 1.00060/2016-42  do 

Conselho Nacional do Ministério Público1 da notícia crime número 

38.0006.0001859/2020-7 o presente PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 

CRIMINAL com o desiderato de identificar possíveis crimes contra 

Relações de Consumo, contra a Ordem Econômica, Tributários, Código 

de Defesa do Consumidor, entre outros, figurando como investigados o 

representante legal da empresa revendedora de botijão de gás de 

cozinha, LAECIO DE MELLO – ME, CNPJ 02.892.205/0001-54, situado a 

rua dos Trilhos 1505/1513, Mooca2, nesta comarca, a 

revendedora/distribuidora CONSIGAZ, situado no bairro Casa Verde3, 

São Paulo, em endereço que será oportunamente identificado e VALGÁS 

                                                           
1 file:///C:/Users/Cassio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/WXZETZT0/leia-decisao-
liminar-cnmp-suspendeu.pdf 
2 https://www.youtube.com/watch?v=zTDAhM_TQxg 
3 https://www.youtube.com/watch?v=1ybN-_zZnEw 

https://www.youtube.com/watch?v=zTDAhM_TQxg
https://www.youtube.com/watch?v=1ybN-_zZnEw
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LIQUIGÁS, situado na avenida dos Guachos 19, Vila Curuça Velha, São 

Paulo, porque conforme amplamente noticiado pelos veículos de 

comunicação, integrantes do PROCON e da ANP (Agência Nacional de 

Petróleo) estiveram nestes endereços e identificaram a prática de 

preços abusivos de comercialização de botijão em gás para cozinha, em 

contrariedade ao preço de mercado, com a obtenção de lucros 

extorsivos e também em violação clara a ordem tributária e econômica.  

 

      Sabe-se que o preço da refinaria do botijão 

de gás 13kg era, de aproximadamente, R$ 22,00/R$23,00 e com a alta 

recente do dólar chegou a casa dos R$ 25,00; mas, mesmo assim, 

supostamente as revendedoras e/ou distribuidoras supracitadas, não 

estão observando a limitação de cobrança de R$ 70,00 por botijão 

(preço máximo) e praticam valores abusivos que variam entre R$ 80,00 

até R$ 120,00, prejudicando o corpo social e, prioritariamente, as 

pessoas com menor potencial aquisitivo que neste cenário de 

pandemia, já estão proibidas de trabalhar e agora com esse preço 

exorbitante não conseguem sequer cozinhar em casa.  

 

      Importante dizer que chegou ao 

conhecimento do Ministério Público que blitz de policiais civis e do 

PROCON identificaram distribuidoras de gás, na zona leste de São 

Paulo, que estariam vendendo o botijão de gás acima de R$ 70,004 - 

determinação do PROCON - em veículos próprios que transitariam 

pelos bairros; no entanto, no balcão das aludidas distribuidoras 
                                                           
4
 https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/04/preco-maximo-do-botijao-de-gas-de-13-kg-deve-ser-de-r-70-

em-sp.shtml 

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/04/preco-maximo-do-botijao-de-gas-de-13-kg-deve-ser-de-r-70-em-sp.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/04/preco-maximo-do-botijao-de-gas-de-13-kg-deve-ser-de-r-70-em-sp.shtml
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constariam o preço de tabela com o objetivo, outrossim, de burlar a 

fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos (valor a menor do 

que efetivamente está vendendo) e omitindo tais operações em 

documento ou livro exigido pela lei fiscal à medida em que com essa 

fraude eximiam-se total ou parcialmente do pagamento do tributo 

respectivo. Consequentemente, neste cenário, outrossim negam ou 

deixam de fornecer nota fiscal ou documento equivalente relativo a 

venda da mercadoria, efetivamente realizada, isto é, não fornecem a 

nota fiscal referente ao valor terminantemente comercializado gerando 

prejuízo aos cofres públicos.  

 

      Pelo teor das matérias jornalísticas 

também se vislumbrou sonegação de botijões com a recusa de venda a 

quem pretende compra-los nas condições publicamente ofertadas, ou 

seja, revendedoras e distribuidoras estão protagonizando 

desabastecimento (sonegando a venda)5 e fraudando o preço do gás de 

cozinha para maior recusando-se a vendê-los a quem pretenda 

comprá-los em condições de preços regulares. E mais noticiaram 

eventual conluio entre indivíduos e distribuidoras/revendedoras que 

adquirem quantidades grandes de botijão de gás e vendem a preços 

superfaturados valendo-se, inclusive, de veículos próprios.    

 

      Referidas circunstâncias afetam, 

claramente, a ordem econômica consubstanciada pelo interesse difuso 

na regularidade da produção, distribuição e consumo de gás liquefeito 

                                                           
5
 Não há qualquer indício de desabastecimento pela refinaria.  
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de petróleo.6 Não se deslembre que o Direito Penal Econômico engloba 

a economia popular, o sistema financeiro, tributário, relações de 

consumo, etc...  Desta forma a irregularidade da revenda – com preço a 

maior – de gás de cozinha está em desacordo com as normas 

estabelecidas na forma da lei7  

 

      Incide, pois, os ditames do artigo 1º, II8 e V9 

da Lei 8137/91, artigo 1º, I10, da Lei 8176/91, artigo 3º, VI11, da Lei 1521/51, 

entre outros que porventura poderão ser descortinados através da 

investigação, além da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, 

alínea “j” (época de calamidade pública). Importante dizer que no 

concurso entre crimes punidos com reclusão e detenção prevalecerá o 

rito ordinário, razão porque emerge a nossa atribuição, conforme 

julgamento do STF, RHC 105243/RS, de 14 de setembro de 201012  

 

      Outrossim deverão compor a presente 

portaria de investigação as seguintes matérias, a saber: 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/01/covid-19-sp-anuncia-fiscalizacao-contra-

aumento-do-preco-de-botijao-de-gas.htm, https://www.guarulhoshoje.com.br/2020/03/27/covid-

19-preco-do-botijao-de-gas-sobe-mais-de-40-apos-

pandemia/https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/em-meio-ao-

coronavirus-preco-de-botijoes-de-gas-dispara-em-

                                                           
6
 https://petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/produtos/domesticos/gas-liquefeito-de-petroleo-glp/ 

7
 Lei de economia popular, lei de relações de consumo, lei tributária.  

8
 Punido com reclusão. 

9
 Punido com reclusão. 

10
 Punido com detenção. 

11
 Punido com detenção. 

12
 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI 

DE DROGAS. CRIMES CONEXOS COM RITOS DISTINTOS. PROCESSO COMUM ORDINÁRIO APLICADO. 
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/01/covid-19-sp-anuncia-fiscalizacao-contra-aumento-do-preco-de-botijao-de-gas.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/01/covid-19-sp-anuncia-fiscalizacao-contra-aumento-do-preco-de-botijao-de-gas.htm
https://www.guarulhoshoje.com.br/2020/03/27/covid-19-preco-do-botijao-de-gas-sobe-mais-de-40-apos-pandemia/
https://www.guarulhoshoje.com.br/2020/03/27/covid-19-preco-do-botijao-de-gas-sobe-mais-de-40-apos-pandemia/
https://www.guarulhoshoje.com.br/2020/03/27/covid-19-preco-do-botijao-de-gas-sobe-mais-de-40-apos-pandemia/
https://www.guarulhoshoje.com.br/2020/03/27/covid-19-preco-do-botijao-de-gas-sobe-mais-de-40-apos-pandemia/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/em-meio-ao-coronavirus-preco-de-botijoes-de-gas-dispara-em-sp.htm
https://petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/produtos/domesticos/gas-liquefeito-de-petroleo-glp/
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sp.htmhttps://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/03/falta-gas-em-sao-paulo-e-preco-do-botijao-ja-

esta-mais-caro-na-quarentena.shtml https://liberal.com.br/cidades/americana/governo-de-sp-vai-

atuar-contra-precos-abusivos-do-botijao-de-gas-1175190/https://noticias.r7.com/economia/preco-

do-botijao-de-gas-dispara-e-vendas-crescem-na-quarentena-26032020 

 

 

       Nomeia sob compromisso para secretariar 

os trabalhos, nos termos do artigo 110 do Ato nº 168/98-PGJ/CGMP, a 

servidora do Ministério Público, Oficial-Chefe da 6ª. Promotoria de 

Justiça da Barra Funda, Carolina Horta Marques, para funcionar nos 

autos.  

 

      Providencie-se a comunicação da 

instauração do procedimento investigatório criminal, nos termos do 

artigo 5º, da resolução 181/2017 da lavra do Conselho Nacional do 

Ministério Público.  

 

Desde já se determina: 

1) A autuação da presente notícia do fato 

distribuída livremente ao subscritor, 

como procedimento investigatório 

criminal; 

2) Encaminhe-se cópia, via e-mail ou 

qualquer outro meio digital, em PDF, da 

presente portaria ao Dr. Marcelo 

Orlando Mendes, 3º. Promotor de 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/em-meio-ao-coronavirus-preco-de-botijoes-de-gas-dispara-em-sp.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/em-meio-ao-coronavirus-preco-de-botijoes-de-gas-dispara-em-sp.htm
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/03/falta-gas-em-sao-paulo-e-preco-do-botijao-ja-esta-mais-caro-na-quarentena.shtml
https://liberal.com.br/cidades/americana/governo-de-sp-vai-atuar-contra-precos-abusivos-do-botijao-de-gas-1175190/
https://liberal.com.br/cidades/americana/governo-de-sp-vai-atuar-contra-precos-abusivos-do-botijao-de-gas-1175190/
https://noticias.r7.com/economia/preco-do-botijao-de-gas-dispara-e-vendas-crescem-na-quarentena-26032020
https://noticias.r7.com/economia/preco-do-botijao-de-gas-dispara-e-vendas-crescem-na-quarentena-26032020
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Justiça do Consumidor dando-lhe 

ciência da instauração da presente 

investigação.  

3) Comunique-se via e-mail, telefone ou 

qualquer outro meio tecnológico, o 

senhor representante, Dr. Milton 

Theodoro Guimarães Filho, 61º. 

Procurador de Justiça Criminal, acerca 

da instauração da presente 

investigação.  

4)  Oficie-se com base na Lei Orgânica do 

Ministério Público Estadual requisitando 

através de ofício, em meio digital, em 

PDF, todos os autos de infrações 

realizados pela ANP (Agência Nacional 

de Petróleo), desde o início da pandemia 

no Brasil (meados de março) até os dias 

de hoje13 - na cidade de São Paulo -  

especialmente aqueles exarados em 

face da investigada LAECIO DE MELLO – 

ME, CNPJ 02.892.205/0001-54, situado a 

rua dos Trilhos 1505/1513, Mooca, bem 

como CONSIGAZ, bairro Casa Verde e 

VALGÁS LIQUIGÁS, situado na avenida 

dos Guachos 19, Vila Curuça Velha, São 

Paulo. 

                                                           
13

 Oportunidade em que se identificará outros possíveis crimes e autores do fato.  
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5) Requisite-se com base na Lei Orgânica 

do Ministério Público Estadual, em meio 

digital, todos os autos de infração ao 

consumidor exarados pelo PROCON, 

desde o início da pandemia no Brasil 

(meados de março) até os dias de hoje – 

na cidade de São Paulo - especialmente 

aqueles exarados em face da 

investigada LAECIO DE MELLO – ME, 

CNPJ 02.892.205/0001-54, situado a rua 

dos Trilhos 1505/1513, Mooca, bem como 

CONSIGAZ, bairro Casa Verde e VALGÁS 

LIQUIGÁS, situado na avenida dos 

Guachos 19, Vila Curuça Velha, São 

Paulo. 

6) Oficie-se a Delegacia Geral de Polícia 

requisitando informações sobre 

eventuais flagrantes em 

revendedoras/distribuidoras, no período 

de início da pandemia (meados de 

março) até os dias atuais com o 

encaminhamento dos BOLETINS DE 

OCORRÊNCIAS (especialmente ZONA 

LESTE SP) 

7)  Pesquise junto ao sistema os dados 

societários do CNPJ 02.892.205/0001-54 

de LAECIO DE MELLO – ME. 
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8) Proceda-se a juntada do decreto do 

Poder Executivo Federal que 

determinou calamidade pública por 

conta do COVID 19.  

9) Nos ofícios assinale-se o prazo de 10 

dias úteis para cumprimento e também 

a necessidade de encaminhamento das 

respostas em PDF e não papel. A 

assinatura deverá ser digital. 

10)  Após nova conclusão para ulteriores 

deliberações.  

 

      São Paulo, 3 de abril de 2020.   

 

     CASSIO ROBERTO CONSERINO 

     106º. Promotor de Justiça Criminal  

 

 


