
PROCON MULTA 7 POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR AUMENTO ABUSIVO DE PREÇO

   

  

   O Procon São Carlos iniciou uma operação nos postos de combustíveis da cidade. Com a
retomada das atividades e abertura parcial do comércio, o preço dos combustíveis começou a
subir e órgão de defesa do consumidor está notificando os estabelecimentos para analisar se o
aumento foi abusivo.

  

    

  

   Até o momento 7 postos já foram multados por aumento abusivo no preço, a operação ainda
está em andamento e tem o objetivo de analisar o valor aplicado por cada local.

  

    

  

   “Lembrando que o Procon de São Carlos já multou em operações anteriores, nos anos de
2017 a 2019, mais de 60 postos por aumento abusivo de preços e alguns postos continuam a
elevar os valores sem justificativa, incorrendo na reincidência”, revela Juliana Cortes, diretora
do Procon.
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   O Procon orienta ainda que todos os consumidores devem exigir nota fiscal que discrimine o
valor pago por litro de combustível e a quantidade abastecida. Em casos de abuso no preço o
consumidor precisa registrar a demanda no órgão.

  

    

  

   As práticas abusivas ocorrem nos casos em que há elevação injustificada do preço
aproveitando-se de uma determinada situação. Para tanto, é necessária uma avaliação de
cada caso.

  

    

  

   O Proncon São Carlos está atento à questão dos combustíveis, acompanhando e
monitorando o preço nos postos de São Carlos e já entrou em contato com o Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor (SNDC), para adoção de uma ação conjunta, uma vez que o
problema é nacional e extrapola a competência do órgão municipal de defesa do consumidor.

  

    

  

    O Procon solicita, ainda, os consumidores para que ao se depararem com postos que
elevaram os preços, comuniquem imediatamente o órgão por meio do e-mail
procon@saocarlos.sp.gov.br ou na página do Facebook acionando imediatamente a
fiscalização.
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