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PUNIBILIDADE DOS CARTÉIS EM DEFESA DA 

CONCORRÊNCIA  

INTRODUÇÃO 

A livre concorrência é um dos princípios norteadores do Direito de Concorrência, nos termos do Art. 170, IV da 

Carta Magna, assim toda vez que nos depararmos com um acordo entre agentes econômicos, concorrentes 

entre si, com o objetivo de tabelarem preço ou cotas de produção, para fins de divisão de clientela, objetivando 

a eliminação da concorrência, estaremos diante de formação de Cartéis o que lesa a ordem econômica, o que 

prejudica o bem-estar social do consumidor. 

 

CONCLUSÃO 

Em se tratando de Tutela Penal da Ordem 

Econômica no tocante a proteção contra a formação 

de Cartel possui previsão na Lei n. 8.137/90, no seu 

artigo 4° (com redação atual dada pela Lei nº 

12.529/2011), ainda como mecanismo de defesa foi 

editado a Lei n. 8.884/94 que criou o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência. A formação 

de Cartel surgiram em meados do séc. XIX, durante 

a Revolução Industrial, No Brasil a formação de 

Cartéis é considerado crime, sendo vedado por lei a 

sua pratica, o que deu razão á criação de um orgão 

do Ministério da Justiça, o CADE - Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica, um 

mecanismo que impede a formação do Cartel. 

Segundo o doutrinador SANTACRUZ (2003), 

defende que empresas envolvidas no cartel 

necessitam deter poder de mercado para ter 

eficácia e também possuir os requisitos elencados a 

seguir: 1.     Pequeno número de empresas; 2.     

Produto razoavelmente homogêneo; 3.     Elevadas 

barreiras à entrada; 4.     Baixo custo de 

monitoramento do cartel; 5.     Ausência de 

estímulos à deserção; entre outros. De acordo com 

CARVALHO (2014), o CADE apresenta poderes 

para a aplicação de sanções de natureza 

administrativa, já a atribuição quanto às 

responsabilidades civis e penais pelas práticas 

anticoncorrenciais cabe ao poder judiciário. A pena 

para quem pratica o crime previsto no Art. 4º da Lei 

8.137/90 a pena é de 2 (dois) á 5 (cinco) anos de 

reclusão. 

Figura 1: Ilustração de formação de Cartel 
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Devido a algumas características de mercado as quais 

influenciam na formação de Cartel, o crime só é 

comprovado por meio de investigações realizadas por 

exemplo, pelo CADE, o que é de extrema necessidade 

diante dos danos causados pelo conluio, haja vista 

que a Ordem Econômica está sendo lesada e o 

consumidor consequentemente também, pois o 

resultado de uma formação de Cartel é o monopólio 

nos preços, o que vai na contramão do bem-estar 

social. E na livre concorrência  

 

 

 

 

 

 

É necessário a defesa da livre concorrência como um 

meio de Políticas Públicas, pois se busca a livre e 

justa concorrência, afim de mantermos em equilíbrio a 

economia nacional, o que é um direito e um dever de 

todos tomarmos as medidas e as devidas providências 

para a punição para quem lese a Ordem Econômica e 

prejudique outrem por meio da formação de Cartel. 
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