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Antitruste e Refino

Senador Sherman Theodore  Roosevelt John Rockfeller

Lei Malaia – Agamenon Magalhães
Decreto Lei 7.666/45

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/John-Sherman-2.jpg
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Theodore_Roosevelt_circa_1902.jpg
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http://www.tylerlynchpc.com/blog/index.php/looking-back-to-1905-two-of-the-faces-of-standard-oil/
http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Agamenon+Magalh%C3%A3es&ltr=a&id_perso=63


Estruturas

http://www.nctg.co.uk/images/Pretty-Office-Icons

Condutas

https://www.hostinger.com.br/cpu_exceeded?cartazesetiquetas.com.br?cartazesetiquetas.com.br



Investigações - início



http://imobiliariaemcabofrio.com.br/contrato-de-compra-e-venda-de-terreno/ http://www.psdgraphics.com/tag/symbols/page/7/ http://icon-icons.com/pt/icone/venda/64598 http://icon-icons.com/pt/icone/carrinho-de-compras-Compra/12616

Forma de alienação Para quem será alienado?

Relações contratuais pós-venda 
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Conduta em mercados relacionados pós-venda

Algumas preocupações estruturais

http://imobiliariaemcabofrio.com.br/contrato-de-compra-e-venda-de-terreno/
http://www.psdgraphics.com/tag/symbols/page/7/
http://icon-icons.com/pt/icone/venda/64598
http://icon-icons.com/pt/icone/carrinho-de-compras-Compra/12616


Há risco em qualquer operação

(i) É possível não serem aprovados os desinvestimentos;

(ii) O vendedor responde pelo ativo até aprovação do AC;

(iii) O tempo total de análise pode ser 240 dias+ 90 dias;

(iv) A etapa de pré-notificação pode ser longa.

A decisão de quando e como será realizado o desinvestimento
é uma decisão que cabe à empresa ou grupo detentor do
ativo. Cabe ao órgão antitruste deixar claro quais são os
procedimentos e, sendo apresentada a operação, fazer a
análise concorrencial adequada no prazo determinado pela
Lei.

http://abracopel.org/artigos-tecnicos/gerenciamento-do-risco-eletrico/



PREÇO BAIXO DEMAIS

• Preço inexequível - art.48 Lei 8.666/93

• Preço vil - art.891 CPC

• Preço de dumping – Lei 9.019/95

• Preço predatório

• Receptação culposa presumida

• Preço sem causa - art.39, X, CDC

• Usura real/pecuniária - do art.4º. a da 
Lei 1.521/1951

• Modificação de preços nos aluguéis 
(art. 19 da Lei 8.245/1991) ou em razão 
de condições imprevisíveis

Região Mercado Observação:

Justiça Cuiabá/MT 1 posto Multa de R$ 50 mil + indenização 

Justiça GO 99 postos Justiça manda baixar preço

Procon RS Postos de gasolina Ameaça de multa

Procon Rio Claro/SP 4 postos de gasolina Multa aplicada

Procon João Pessoa/PB 11 postos de gasolina Multa aplicada

Procon Balsas e São Luiz/MA 21 postos de gasolina Multa aplicada

Procon Balneario Camburiu/SC 27 postos de gasolina Multa aplicada

Procon Londrina/PR 28 postos de gasolina Multa aplicada

Procon Florianópolis/SC 30 postos de gasolina Multa aplicada

Procon Campo Grande/MS 38 postos de gasolina multa de R$66 milhões 

Procon Maceió/AL 40 postos de gasolina Multa aplicada

Procon RN 60 postos de gasolina Multa aplicada

Procon MA 1 clínica (vacina da gripe) Multa aplicada

Procon AL 4 clínicas (vacina da gripe) Multa aplicada

Procon São Paulo/SP 8 Hospitais e clínicas (vacina da gripe) Multa aplicada

Procon MA 1 Estacionamento Multa aplicada

Procon Fortaleza/CE 120 estacionamentos Multa aplicada

Procon Rio de Janeiro/RJ Hotéis Multa de até R$8 milhões

Procon Patos/PB Área VIP de bar de Forró Multa aplicada

Procon PB Site de emissão de carteira estudantil Multa R$18 mil

Procon Fortaleza/CE Pizza de dois sabores mais cara
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PRISÕES EM 07 DE MARÇO DE 2012

 AlamedaBarão de Limeira, no Centro: de R$ 2,69, para R$ 2,99.
 Rua Alfredo Pujol, em Santana,. Gasolinade R$ 2,79, para R$ 4,44
 Rua Amaral Gurgel, na região central:gasolinade R$ 2,79, a R$ 2,89.
 Avenida Itaquera, na Zona Leste: gasolinade R$ 2,69 para R$ 2,99.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONSUMIDOR - PREÇO 
ABUSIVO - COMERCIALIZAÇÃO DO ÁLCOOL -
MARGEM DE LUCRO BRUTO NO LIMITE DE 20% 
(VINTE POR CENTO) SOBRE O PREÇO DE AQUISIÇÃO 
- RECURSO IMPROVIDO. (TJMT, RAI 8668/2007, Rel. 
Des. Marcio Vidal, j. 28-5-2007). Grifo nosso

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/08/juiza-de-mt-condena-posto-indenizar-clientes-por-preco-abusivo-na-gasolina.html
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http://ricmais.com.br/sc/economia/videos/postos-de-combustivel-com-preco-abusivo-sao-notificados-pelo-procon-em-balneario-camboriu/
http://pr.ricmais.com.br/ric-noticias/videos/procon-multa-28-postos-de-combustiveis-em-londrina-por-aumento-abusivo-de-precos/
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/politica-e-economia/noticia/2015/03/procon-constata-aumento-abusivo-em-30-postos-de-combustivel-de-florianopolis-4711190.html
http://www.oestadoonline.com.br/2015/11/procon-constata-aumento-abusivo-em-38-postos-de-combustiveis-da-capital/
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,procon-notifica-8-laboratorios-e-hospitais-por-preco-de-vacina,10000025074
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/procon-investiga-preco-abusivo-em-120-estacionamentos-1.1477164
http://jovempan.uol.com.br/esportes/mais-esportes/rio-2016/hoteis-com-precos-abusivos-podem-receber-multa-de-ate-r-8-milhoes.html
http://www.portalpatos.com/v13/noticia.asp?id=38115&cor=3


O preço nacional não pode ser inferior ao internacional?

Segundo relatório do Combustível Brasil:

• Em meio à mudança de posicionamento no abastecimento nacional, a Petrobras adotou política de preços 
competitivos para combustíveis líquidos alinhados aos preços internacionais, deixando de assumir custos logísticos 
inerentes à distribuição. No entanto, para os agentes de distribuição e de importação, não há garantias de que a 
empresa, mantendo a permanência do seu papel hegemônico no abastecimento de combustíveis, não adotará 
preços abaixo dos praticados no mercado internacional (p.30)

• Ainda que no seu comunicado oficial a Petrobras explicite que não praticará preços abaixo da paridade 
internacional, esta, por si só, não é uma medida suficiente para dar segurança e tranquilidade ao mercado. Nos 
últimos anos, a política de preços da Petrobras, seja para suporte à estabilidade macroeconômica ou às questões 
sociais do país, levou à pratica de preços inferiores aos praticados no mercado internacional. Considerando a 
relevância da precificação na atratividade de investimentos em infraestrutura de refino e logística de derivados, é 
importante que a empresa mantenha a atual política de prática de preços de combustíveis, observado o mercado 
internacional, de modo a estimular investimento no mercado doméstico e a fomentar a concorrência no 
médio/longo prazo. (p.31-32)

Com a devida vênia, entende-se que:

- Se não há preço predatório, não há parâmetro para dizer que preço baixo é ruim e preço alto é 
bom para concorrência ou para o consumidor.

- E a Opep?



Fonte: http://pt.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/, verificado em 7/2/2017

Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/09/o-que-define-o-preco-da-gasolina-no-brasil.html

E o que é preço internacional?

http://pt.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/09/o-que-define-o-preco-da-gasolina-no-brasil.html


Política de preços

• Descontos podem ser benéficos, mas, talvez, se forem 
feitos apenas como política predatória (para punir 
importadores) podem gerar responsabilidade.

• Fórmula de preços? Quais aspectos positivos e negativos?

• Discriminação de preços (caso Gemini)
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