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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ... VARA CRIMINAL DA COMARCA 
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. 
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“Pessoas no mesmo ramo comercial raramente se 
encontram, ainda que seja meramente para entretenimento e 
diversão, sem que a conversa termine em uma conspiração 
contra o povo ou em algum tipo de acordo para aumentar os 
preços” (Adam Smith, A riqueza das nações, 1776). 

 
 
 
 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 
28.305.936/0001-40, pelo Promotor de Justiça que a esta subscreve, vem, no exercício 
de suas atribuições legais, oferecer 
 

DENÚNCIA 
 
em face de CARLOS ALBERTO BATISTA, vulgo “BETO GÁS”, e JOSÉ 
ANTÔNIO CRESPO BRANDÃO, vulgo “JOSÉ ANTÔNIO DE BOM 
JESUS”, já qualificado nos autos às fls. 37 e 570, respectivamente, pela prática da 
seguinte conduta delituosa: 
 
    Em dia que não se pode precisar, mas de setembro de 2013 
até os dias atuais, em horários variados, neste município de Campos dos 
Goytacazes/RJ, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações 
e desígnios com dezenas de outros elementos ainda não identificados, igualmente 
proprietários de revendas de gás, promoveram, constituíram e integraram, 
pessoalmente, organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela 
divisão de tarefas entre eles, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem 
de qualquer natureza, através da prática de crime de “cartel de gás”, além de outros 
crimes que se fizeram necessários para seus intentos ilícitos. 
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Registre-se que grupo promoveu e constituiu uma 

organização criminosa que tinha participação de outros agentes públicos, além de 
demais comerciantes do ramo, tudo com a finalidade de operar e regular um 
monopólio comercial decorrente de um cartel de preços, que abrangia toda a cidade 
de Campos dos Goytacazes. 
 

Também de setembro de 2013 até os dias atuais, em 
horários variados, neste município de Campos dos Goytacazes/RJ, os denunciados, 
de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com 
terceiros ainda não identificados, formaram acordos, ajustes e alianças com o objetivo 
de fixarem artificialmente preços e obterem o controle regionalizado do comércio e 
mercado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido como "Gás de Cozinha". 

 
Consta dos autos que os denunciados manipulavam o 

mercado de gás de Campos/RJ e região, combinando com demais comerciantes do 
ramo o preço em que o produto deveria ser vendido para o consumidor final, com o 
intuito de angariar mais clientes e monopolizar o mercado. 
 

O primeiro denunciado, se utilizando da função de 
presidente do sindicato (SINGASERJ), agia em acordo e absoluto conluio e aliança 
com o segundo denunciado e terceiros ainda não identificados, impondo o preço a ser 
praticado pelos seus associados e demais vendedores de “Gás de Cozinha”  (GLP) no 
Município de Campos dos Goytacazes, criando situações marginais à ordem 
econômico-jurídica vigente.  

  
Os denunciados e terceiros, então, passaram a dominar a 

tarefa de fixação de preços, por meio da ação coordenada, inclusive utilizando-se dos 
recursos do sindicato, presidido pelo primeiro denunciado.  

 
As reuniões estatutárias – que aconteciam num salão de 

festas situado na Avenida Tancredo Neves, nº 42, Jardim Carioca, e na empresa 
Supergasbrás Energia Ltda., localizada na Avenida Professora Carmem Carneiro, nº 
1502, Parque Bonsucesso, ambos nesta Comarca de Campos/RJ – camuflavam 
encontros em que os dois denunciados combinavam preços com outros empresários 
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do mesmo setor, ou fixavam o preço de revenda que deveria ser adotado pelos demais 
empresários.  

 
O primeiro denunciado se utilizava da função de presidente 

do sindicato (SINGASERJ) para convidar outros vendedores de “Gás de Cozinha” 
(GLP) da região de Campos dos Goytacazes a participar do mesmo cartel, cuidando e 
agindo para que todos os vendedores de “Gás de Cozinha”  (GLP) observassem os 
preços estabelecidos pelos denunciados aos demais. 

 
As práticas criminosas foram exitosas, sendo certo que pelo 

menos dezoito (18), entre vinte (20), concorrentes comerciais com produtos e 
marcas diversas, preços de aquisição diversos, anuíram aos ajustes ou aceitaram as 
coações capitaneados pelo grupo, todos unidos com o mesmo preço de revenda pelo 
“Gás de Cozinha”  (GLP), ou seja, R$ 50,00, conforme cadastro público de preços, 
junto à ANP, às fls. 82/83.  Apesar dos custos serem diversos, 90% de todo o 
mercado campista anuiu à fixação de um único preço, sem qualquer diferença, mesmo 
em centavos. 
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Fls. 82, assinalado os campos de compra e venda e o desequilíbrio. 

 

 
Fls. 83, assinalado os campos de compra e venda e o desequilíbrio. 

 
Os denunciados também desenvolveram práticas para 

eliminar os insatisfeitos e descontentes, através de ameaças veladas, falsas notificações 
de irregularidades administrativas e perseguições que incutiam medo e temor àqueles 
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que concorriam com o grupo e que desenvolviam trabalho honesto, principalmente 
aos comerciantes de pequeno porte.  

 
As práticas dos denunciados resultaram no aumento gradual 

e artificial dos preços do “Gás de Cozinha”  (GLP) durante anos, tudo objetivado o 
maior lucro da atividade comercial, em prejuízo do bem-estar dos consumidores em 
geral da cidade e Município de Campos dos Goytacazes, ocasionando grave dano à 
coletividade, inclusive por envolver a comercialização de bem essencial à vida e à 
saúde. 

 
O primeiro denunciado agia em seu próprio interesse, 

enquanto sócio-administrador e principal beneficiário dos milhares ou milhões de 
botijões de gás comercializados pelas suas empresas – B. B. Comércio Varejista de 
Gás LTDA ME, CNPJ nº 12.369.318/0001-23, e CAB Comércio de Gás LTDA ME, 
CNPJ nº 03.435.056/0001-67. O segundo denunciado agia em seu próprio interesse, 
enquanto sócio-administrador e principal beneficiário dos milhares ou milhões de 
botijões de gás comercializados pela sua empresa – Campos Comércio e Transporte 
de Gás LTDA (Supergasbrás), CNPJ nº 10.967.984/0001-38. 

 
Agindo assim, estão os denunciados incursos nas penas dos 

crimes com condutas descritas nos artigos art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13, e 4º, II, 
“a”, “b”, n/f do artigo 12, I, III, ambos da Lei nº 8.137/90, tudo em concurso 
material. 

 
Registre-se, inclusive, que a dosimetria da pena de multa no 

delito de cartel possui tipo penal específico, margeando referida pena entre 200.000 
(duzentos mil) e 5.000.000 (cinco milhões) de BTN, conforme art. 9.º, I, da mesma 
Lei n.º 8.137/90, com possibilidade legal de elevação ao décuplo em face do montante 
do ganho ilícito e da situação econômica do réu (art. 10). 

 
Mercê do exposto, requer o Ministério Público que, 

recebida a presente, sejam os denunciados citados para responderem aos termos da 
presente ação penal, julgando-se procedente o pedido para condená-los na forma da 
lei. 
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Finalmente, sejam notificadas/requisitadas as pessoas 
abaixo relacionadas para deporem sobre os fatos narrados: 

 
1. GIL NEY DE OLIVEIRA PAGANOTE (FL. 624, VOLUME III); 
2. DAVYSON DE SOUZA GOMES DA SILVA (FL. 562, VOLUME III); 
3. ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO WILLEMEN (FL. 622, VOLUME 
III); 
4. RODRIGO MACHADO LOPES (FL. 639, VOLUME III); 
5. LEANDRO ALVARENGA DE AZEVEDO (FL. 642, VOLUME III); 
6. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA (FL. 560, VOLUME III); 
7. ADEMIR LOPES DE LIMA (FL.561, VOLUME III ); 
8. ELENILSON PESSANHA DE SOUZA (FL. 493, VOLUME III); 
9. JEFFERSON MACIEL CORDEIRO (FL. 743, VOLUME IV). 
 

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de fevereiro de 2017. 
 
 
 

Fabiano Rangel Moreira 
Promotor de Justiça 

Mat. 2200 


