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flagrância. Assim, o artigo parte da identificação doutrinária das características dos 
crimes permanentes, analisa as posições doutrinárias sobre o delito de cartel e, por fim, a 
jurisprudência do TJSP e TRF 3 a respeito do tema. 
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1. Introdução 
 
Apesar de presente no 

ordenamento jurídico desde a década de 
1990, o delito de formação de cartel, 
previsto pelos incisos do art. 4º da Lei 
8.137/90 (LGL\1990\43), permanece 
suscitando diversos debates na doutrina e 
jurisprudência a seu respeito. 

Dentre eles, tem-se a discussão 
sobre o caráter instantâneo ou 
permanente do delito, que traz reflexos 
relevantes para a contagem do prazo 
prescricional, visto que o art. 111, I, do 
Código Penal estabelece a cessação da 
permanência como termo inicial para 
contagem da prescrição. 

A questão é importante, também, 
em termos de direito intertemporal, na 
medida em que a Súmula 771 do Supremo 
Tribunal Federal prevê a aplicabilidade 
de lei mais grave ao crime permanente, 
caso sua vigência seja anterior à cessação 
da permanência.  

Da mesma forma, a questão é 
relevante para aferição do estado de 
flagrância, conforme art. 302 do Código 
de Processo Penal. Observa-se que não há 
consenso na doutrina quanto ao caráter 
instantâneo ou permanente do delito, 
assim como verificam-se 
posicionamentos não uniformes na 
jurisprudência sobre o tema. 

Tendo isso em vista, o presente 
artigo tem o objetivo de investigar as 
características dos crimes permanentes e 
a sua aplicabilidade ao delito de cartel, 
previsto pelos incisos do art. 4º da Lei 
8.137/90 (LGL\1990\43). 

Além disso, analisar-se-á a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo e do Tribunal 
Regional da 3ª Região, a fim de verificar 
quais tem sido os critérios para 
classificação do delito de cartel enquanto 
crime permanente ou instantâneo. 

 
Trabalha-se com a hipótese de 

que a distinção tem sido feita com base 
em critérios insuficientes para 

caracterizar o delito enquanto crime 
permanente. 

2. Cartel: conceito, criminalização 
e bem jurídico tutelado 

 
Segundo MARTINEZ, o cartel 

pode definido como 
 

“acordos, ajustes ou mesmo troca 
de informações sobre variáveis 
comercialmente sensíveis entre 
concorrentes com o objetivo de 
alterar artificialmente as 
condições de mercado com 
relação a bens ou serviços, 
restringindo ou eliminando a 
concorrência.”1 
 
Ou seja, em termos simplificados, 

conforme expõe FLORÊNCIO NEVES, 
ele é “um acordo entre concorrentes 
visando a fixação de preços, divisão de 
clientes ou de mercados de atuação”2. 

Ainda segundo a autora, os carteis 
podem ser classificados como clássicos e 
difusos. Os primeiros seriam aqueles nos 
quais há um acordo entre os concorrentes, 
ainda que tácito, sobre preços, 
quantidades e áreas de atuação. Os 
segundos, por sua vez, são aqueles 
caracterizados pela troca de informações 
comercialmente sensíveis3. 

 

 
O desvalor das práticas de 

cartelização, conforme explica Martinez, 
recai sobre o fato de que eles importam 
em uma limitação artificial da 
concorrência, que acarreta prejuízos ao 



mercado e aos consumidores, em razão de 
ineficiências alocativas, produtivas e 
dinâmicas. Além disso, a prática 
desincentiva à inovação, na medida em 
que impede que os concorrentes 
aprimorem seus processos produtivos4. 

 
Tendo isso em vista, desde a 

década de 1990, conforme aponta 
FLORÊNCIO NEVES, é possível 
verifica uma tendência no sentido de 
criminalizar as práticas de cartel, sob o 
argumento de que as sanções 
administrativas seriam insuficientes para 
coibi-los5-6. 

Assim, por meio da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43), foi introduzido no 
ordenamento jurídico brasileiro o delito 
de formação de cartel, tipificado pelo art. 
4º do referido diploma, que será 
oportunamente analisado. 

Nesse sentido, por ora, vale 
destacar que o bem jurídico tutelado pelo 
delito consiste na ordem econômica, 
segundo Florêncio Neves. Trata-se de 
bem jurídico supraindividual que está 
relacionado com a previsão do art. 170 da 
Constituição Federal, no qual consagra-se 
o princípio da livre concorrência, que é 
ameaçada pela cartelização7. 

 
Compreender o bem jurídico 

tutelado pelo delito de cartel é relevante 
para análise sobre as características dos 
crimes permanentes – que será feita na 
sequência – visto que parte da doutrina 
sustenta que tais delitos seriam 
caracterizados pela lesão continuada ou 
compressão ao bem jurídico tutelado pelo 
tipo. 

 
3. Delitos instantâneos e 

permanentes: conceito e 
características 
 
Em termos sucintos, o crime 

permanente pode ser definido, conforme 
aponta Souza, como “aquele em que o 
momento consumativo se protrai no 
tempo, renovando-se a cada instante”. 

Em contrapartida, o crime instantâneo 
seria compreendido como “aquele que se 
consuma num único e determinado 
momento”8. 

Conforme adverte Bitencourt, 
instantâneo não quer dizer “praticado 
rapidamente”, mas significa que uma vez 
realizados todos os seus elementos nada 
mais poderá ser feito para impedir sua 
ocorrência9. 

Assim, BOTTINI aponta para o 
fato de que os crimes permanentes 
poderiam ser caracterizados como crimes 
de gerúndio, na medida em que eles 
“estão acontecendo”10. 

COSTA destaca, ainda, que não 
são somente os efeitos da conduta que 
perduram no tempo no crime permanente, 
sendo que o conceito de crime 
instantâneo de efeitos permanentes foi 
elaborado para esclarecimento de tal 
discussão, apesar de não possuir 
consequências legais relevantes11. 

Enquanto a distinção entre crime 
instantâneo (ou instantâneo de efeitos 
permanentes) e crimes permanentes é 
relativamente simples em relação a 
delitos como homicídio, furto, sequestro 
e cárcere privado, ela se mostra bastante 
desafiadora quanto à delitos como 
lavagem de dinheiro12 e cartel, que é o 
objeto do presente estudo. 

Conforme observa COSTA, a lei 
brasileira não veicula um conceito de 
crime permanente, sendo escassos os 
estudos acadêmicos a respeito do tema. 
As pesquisas existentes, ainda segundo a 
autora, utilizam “delitos tradicionais” 
para análise do instituto. Entretanto, o 
Direito Penal Econômico traz uma série 
de questões envolvendo essa 
classificação, fazendo com que casos de 
difícil solução cheguem aos tribunais13. 

Tendo isso em vista, o presente 
tópico tem o objetivo de investigar quais 
seriam as características do crime 
permanente, a fim de viabilizar a análise 
do tipo previsto pelo art. 4º da Lei 
8.137/90 (LGL\1990\43), bem como a 
identificação dos fundamentos utilizados 



pela jurisprudência para caracterizá-lo 
como crime instantâneo ou permanente. 

Para tanto, parte-se, inicialmente, 
dos critérios identificados por COSTA 
que tentam conceituar as características 
particulares dos crimes permanentes14. 

 
3.1. Lesão ao bem jurídico enquanto  
 

Vez que o art. 14, I, do Código 
Penal preceitua como crime consumado 
aquele que reúne todos os elementos da 
definição legal, parte da doutrina sustenta 
que não seria a consumação o elemento 
que se protrairia no tempo nos crimes 
permanentes. 
Isso porque seria possível identificar um 
momento temporal no qual os elementos 
da definição legal se reuniriam, 
consumando o delito nos termos do art. 
14, I, do Código Penal. Assim, seria 
necessário identificar outros elementos 
para caracterizar o que se protrai no 
tempo nos crimes permanentes. 

Tendo isso em vista, parte da 
doutrina sustenta que esse elemento seria 
a lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo. 

Nesse sentido, AZEVEDO 
pondera que 

 
“não é a consumação que se 
prolonga, mas a ofensa ao bem 
objeto de proteção, pois o 
conceito de consumação é 
jurídico e pressupõe a ideia de 
preenchimento do tipo penal, o 
que já ocorreu em momento 
anterior.”15 

 
TANGERINO também ressalta a 

permanência da ofensa do bem jurídico 
enquanto elemento caracterizador do 
crime permanente. Da mesma forma, 
aponta que a permanência da ação do 
agente caracterizaria a consumação que 
se protrai no tempo, de forma que “delito 
de ação permanente”, segundo o autor, 
seria uma terminologia mais adequada ao 
instituto16. 

Segundo COSTA, é correto 
afirmar que no crime permanente a lesão 
ao bem jurídico é duradoura, porém, esse 
critério é insuficiente para caracterizar tal 
modalidade de delito. Isso porque há 
vários crimes instantâneos em que a lesão 
ao bem jurídico também é duradoura ou 
perene (ex. homicídio). 

Assim, conclui a autora que a 
duração da lesão ao bem jurídico não é 
satisfatória para caracterizar o crime 
permanente, na medida em que esse 
elemento também está presente em 
crimes instantâneos17. 
 
3.2. Compressão do bem jurídico 
 

Segundo BOTTINI, os crimes 
permanentes “são aqueles cuja 
consumação de protrai no tempo, se 
estende durante um período no qual o 
bem jurídico segue comprimido”18. 

Tendo isso em vista, sustenta o 
autor que a possibilidade de cessação dos 
efeitos da conduta inicial – que será 
analisada no tópico a seguir – não seria o 
elemento definidor dos crimes 
permanentes. Assim, aponta que o 
elemento central dos crimes permanentes 
recairia sobre a incriminação da conduta 
criadora da situação antijurídica e da 
conduta que a mantém. 

 

 
Assim, o elemento de manutenção 

da conduta antijurídica, que afeta o bem 
jurídico, seria fundamental para 
compreensão do crime permanente. Isso 
porque ela demandaria atos reiterados do 
agente delitivo, traduzindo-se em uma 



“atenção constante, um esforço 
continuado para comprimir o bem 
jurídico, submetê-lo ao domínio 
do autor, que tem controle total 
não apenas sobre a cessão dos 
efeitos, mas sobre o contexto de 
antijuridicidade criado e 
mantido.”19 

 
Portanto, a permanência da 

consumação exigiria uma vigilância 
constante do autor, para além da mera 
inercia após o ato inicial que deflagra a 
consumação. 

Aqui, novamente, COSTA aponta 
para a insuficiência do critério para a 
caracterização do crime permanente. 
Segundo a autora, nem todo crime contra 
bem jurídico comprimível é permanente, 
além de que ele não retorna à sua inteireza 
após a compressão. 

Ainda, o critério seria 
inadequado, de acordo com a autora, na 
medida em que o crime permanente não 
pode se referir a um bem jurídico que seja 
destruído pela conduta criminosa, já que 
a permanência não seria possível nesta 
hipótese20. 

Ou seja, o critério seria 
insuficiente na medida em que o crime 
permanente sempre se refere a um bem 
jurídico comprimível, ao passo em que o 
crime instantâneo pode se referir a bens 
jurídicos comprimíveis ou destrutíveis. 

COSTA ainda aponta que as 
concepções baseadas no bem jurídico 
seriam inadequadas para distinguir os 
crimes permanentes dos instantâneos no 
âmbito do Direito Penal Econômico, na 
medida em que, normalmente, se trabalha 
com bens jurídicos genéricos e pouco 
definidos em tal ramo do direito21. 

 
3.3. Possibilidade de cessação da 
conduta criminosa ou vontade de 
prorrogá-la 
 

Para parte da doutrina, o traço 
distintivo do crime permanente recai 
sobre a possibilidade de o agente fazer 

cessar a permanência da conduta ilícita, 
de modo que, conforme apontado por 
NUNES, a consumação se protrairia no 
tempo, “acompanhando o agente até a 
definitiva cessação da ação”. Ou seja, a 
situação antijurídica perduraria até 
quando quisesse o sujeito22-23. 

ROXIN, por sua vez, destaca que, 
nos crimes permanentes, o delito não está 
concluído com a realização do tipo, pois 
ele se mantém pela vontade delitiva do 
autor enquanto perdurar o estado 
antijurídico por ele mesmo criado. Ainda, 
segundo o autor, a maior parte dos crimes 
permanentes são delitos de mera 
atividade24, apesar de poderem se 
manifestar na forma de delitos 
materiais25. 

Nesse sentido, BITENCOURT 
destaca que o crime permanente é 
caracterizado por “manter-se por algum 
período”, o que deve se manifestar o 
plano fático, exigindo-se, assim, a 
manutenção do elemento subjetivo 
doloso26. 

 
Portanto, a exigência de 

manutenção do elemento subjetivo 
doloso, mencionada pelo autor 
supracitado, pode ser traduzida como a 
necessidade de que a vontade e 
consciência do agente sobre o ilícito se 
prolonguem no tempo. 

COSTA destaca que o marco 
baseado na vontade do agente é relevante, 
porém, não absoluto, pois existem 
hipóteses que a cessação da conduta pode 
ocorrer por razões alheias à vontade do 
agente, assim como outras nas quais 
mesmo que o agente queira, não consegue 
cessar a prática delituosa27-28. 
 
3.4. Concepção bifásica 
 

A concepção bifásica do crime 
permanente considera que essa 
modalidade de delito apresentaria duas 
fases, sendo que a primeira consistiria na 
realização da conduta típica, enquanto a 
segunda importaria em sua manutenção, 



com a sujeição contínua do bem jurídico 
ao perigo ou lesão. 

Assim, conforme aponta 
AZEVEDO, a primeira fase seria 
caracterizada pela conduta descrita no 
modelo incriminador. A segunda fase 
seria marcada, em geral, pela omissão do 
reestabelecimento ao status quo ante, pela 
cessação de afetação do bem jurídico29. 

O mesmo autor critica tal 
concepção sob o argumento de que o 
crime permanente é caracterizado como 
conduta comissiva, não havendo 
bipartição entre conduta comissiva e 
omissiva. 

Especialmente quanto à fase 
omissiva, o autor critica tal construção do 
crime permanente sob três argumentos: 
  

(i) no crime omissivo próprio, o 
dever de evitar o resultado se 
dirige a um círculo extenso e 
quase sempre indeterminado 
de pessoas e não a alguns 
agentes em particular, ao 
passo em que a relevância da 
omissão imprópria está 
subordinada às hipóteses 
previstas pelo art. 13, § 2º do 
Código Penal; 

 
(ii) no crime omissivo, o bem 

jurídico encontra-se sob risco 
de lesão e não no estado 
lesionado, de modo que a 
punição recai sob o dever do 
agente de evitar o resultado; 

 
(iii) a ação anterior já é 

penalmente punível, na 
medida em que já preencheu o 
tipo penal, de modo que a 
punição pela não restituição 
ao status quo ante 
representaria expressaria uma 
sanção puramente ética ou 
moral30. 

 
Conforme BARTOLI, tal construção 

teria problemas, também, relacionadas ao 

fato de que o agente pode ter um 
comportamento comissivo na segunda 
fase, a fim de assegurar a prostração do 
estado antijurídico. Isso, eventualmente, 
conduziria a inconvenientes jurídicos, na 
medida em que seria possível suscitar a 
atipicidade das condutas comissivas da 
segunda fase, diante do caráter omissivo 
que deveria caracterizá-la31. 

Além disso, conforme aponta 
COSTA, tal proposta enseja problemas 
com o princípio da legalidade, visto que 
não há fonte normativa que atribua 
relevância à obrigação de contra agir, 
fazendo cessar a conduta inicial. Da 
mesma forma, referida explicação viola o 
princípio do nemo tenetur se ipsum 
accusare, pois para revelar certos estados 
jurídicos, o sujeito ativo teria que revelar 
sua prática delituosa32. 
 
3.5. Análise do crime permanente a partir 
de suas consequências 
 

Segundo COSTA, novas 
compreensões dos crimes permanentes 
têm sido buscadas a partir das 
consequências normativas de sua 
configuração e não com base em supostas 
características intrínsecas de tais figuras. 
Assim, as particularidades de tais delitos 
seriam apreendidas a partir de suas 
consequências normativas33. 

Tendo isso em vista, a autora 
identifica, no ordenamento jurídico 
brasileiro, as seguintes consequências 
oriundas do crime permanente: (i) 
prescrição tem como termo inicial a data 
em que cessou a permanência; (ii) o crime 
praticado de duas ou mais jurisdições, a 
competência é fixada pela prevenção; (iii) 
nos crimes permanentes o agente está em 
flagrante delito enquanto não cessar a 
permanência34. 

A partir disso, conclui que, nos 
crimes permanentes, o que se protrai no 
tempo é o delito em sua inteireza 
(tipicidade, antijuridicidade e 
culpabilidade), visto que as regras 
elencadas no parágrafo anterior somente 



poderiam decorrer da figura criminosa 
em sua integralidade. Sustenta, ainda que 
a regra sobre aplicação de lei posterior 
mais grave e a possibilidade de 
caracterização de concurso de agentes, 
mesmo em relação ao coautor que aderir 
à conduta já na fase da permanência 
demonstram a adequação de tal 
explicação35. 

 
A consequência de tal concepção, 

no âmbito da tipicidade, segundo a autora 

ora trabalhada, se traduz na necessidade 
de que todos os elementos da descrição 
típica sejam passíveis de permanência. 
Ainda assim, ela traduziria apenas a 
potencialidade de permanência, devendo 
ser verificado no caso concreto se ela 
ocorreu ou não36. 

 
3.6. Conclusões parciais 
 

A falta de definição legal dos 
crimes permanentes e de estudos mais 
aprofundados sobre tema trazem grandes 
dificuldades à compreensão da matéria, 
especialmente diante dos desafios 
impostos por algumas figuras do Direito 
Penal Econômico. 

Especialmente nesse cenário, 
conforme apontado por COSTA, apesar 
de as concepções pautadas no bem 
jurídico e na vontade do autor serem 
importantes para compreensão do crime 
permanente, elas não são capazes de 
caracterizá-lo. 

De fato, a concepção da autora 
segundo a qual é o delito em sua inteireza 
que se protrai no tempo parece mais 
adequada à caracterização do crime 

permanente, ao mesmo tempo em que se 
coaduna com a ideia proposta por 
BOTTINI, de que os crimes permanentes 
demandariam a manutenção do estado 
antijurídico, por meio da prática de atos 
reiterados para mantê-lo. 

Tendo isso em vista, tal 
perspectiva será adotada para orientar a 
análise sobre a eventual permanência do 
delito previsto pelo art. 4º da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43). 

 
4. Delito de cartel (art. 4º da Lei 

8.137/90) e sua classificação 
doutrinária 
 

O delito de formação de cartel é 
previsto pelo art. 4º da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43), nos seguintes termos: 

 
“Art. 4º Constitui crime contra a 
ordem econômica: 
I – abusar do poder econômico, 
dominando o mercado ou eliminando, 
total ou parcialmente, a concorrência 
mediante qualquer forma de ajuste ou 
acordo de empresas; 
II – formar acordo, convênio, ajuste 
ou aliança entre ofertantes, visando: 
 
a) à fixação artificial de preços ou 

quantidades vendidas ou 
produzidas; 

b) ao controle regionalizado do 
mercado por empresa ou grupo de 
empresas; 

c) ao controle, em detrimento da 
concorrência, de rede de 
distribuição ou de fornecedores. 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos e multa.”37 

 
A fim de tornar facilitar a análise 

e compreensão sobre a classificação 
doutrinária – e mais especificamente 
sobre o caráter instantâneo ou 
permanente – dos delitos previstos pelo 
art. 4º da Lei 8.137/90 (LGL\1990\43), a 
análise dos incisos do dispositivo será 
realizada em tópicos separados. 



 
4.1. Classificação do delito previsto pelo 
inciso I da Lei 8.137/90: abusar do poder 
econômico, dominando o mercado ou 
eliminando, total ou parcialmente, a 
concorrência mediante qualquer forma 
de ajuste ou acordo de empresas 
 

MARTINEZ aponta para a 
dubiedade da redação do inciso I, que 
enseja dois tipos de interpretação:  

“A primeira é no sentido de que é 
proibido abusar do poder 
econômico “dominando o 
mercado” ou “eliminando total ou 
parcialmente a concorrência 
mediante qualquer forma de 
ajuste ou acordo entre empresas”. 
A outra interpretação possível é 
considerar que a parte final 
(“mediante qualquer forma de 
ajuste ou acordo entre empresas”) 
qualifica também o trecho 
“dominando o mercado”. No 
primeiro caso, qualquer tipo de 
abuso de poder de mercado, 
incluindo preço predatório e 
discriminação de preços, 
constituir-se-ia crime contra a 
ordem econômica. No segundo 
caso, apenas aqueles abusos de 
poder econômico decorrentes de 
ajustes ou acordo entre empresas 
é que deveriam ser perseguidos 
criminalmente.”38 
 
Segundo a autora, a segunda 

interpretação seria mais correta por 
razões históricas e constituir 
interpretação mais restritiva, que deve ser 
adota no âmbito penal. 

O “abuso de poder econômico” 
criminalizado pelo tipo, segundo MAIA, 
pode ser concebido como: 

 
“Caracterizam abuso do poder 
econômico todas aquelas ações ou 
omissões realizadas por empresas 
no exercício de suas atividades, 
como decorrência de ajuste ou de 

acordo entre elas entabulado, quer 
estas práticas extrapolem de seus 
limites formais-estruturais e/ou se 
desviem de seus parâmetros 
axiológico-funcionais, quer não, 
em qualquer caso resultando 
desconformes aos princípios e às 
finalidades normativas da ordem 
econômica, por conduzirem à 
consecução de uma inatural 
dominação do mercado e/ou 
eliminação – ainda que parcial – 
da concorrência.”39 

 
PRADO adverte que o conceito 

de abuso de poder econômico não é de 
fácil delimitação, por exigir a conjugação 
de uma série de situações 
caracterizadoras do exercício abusivo de 
tal poder. Em consequência, segundo o 
autor, cria-se um risco de imprecisão 
conceitual, rechaçável sob a perspectiva 
da legalidade, especialmente quanto à 
necessidade de determinação.40 

Além disso, conforme aponta 
FLORÊNCIO NEVES, trata-se de crime 
material, na medida em que a conduta 
somente será típica se houver 
efetivamente um abuso de poder 
econômico, que tenha levado à 
dominação do mercado ou à eliminação 
total ou parcial da concorrência, sendo 
que a lei não indica o conteúdo de tal 
acordo41. 

MARTINEZ, partindo da 
concepção de que a vontade do agente na 
manutenção do estado antijurídico seria o 
elemento caracterizador dos crimes 
permanentes, afirma que a hipótese do 
inciso I do art. 4º seria enquadrável em tal 
categoria, na medida em que 

 
“o abuso do poder econômico 
deve ser entendido como ação 
permanente voltada à manutenção 
da situação do injusto, i.e., da 
dominação do mercado ou 
eliminação da concorrência, daí 
ser considerado crime 
permanente.”42 



 
MAIA, por sua vez, aduz a 

possibilidade do delito tipificado pelo 
inciso I ser permanente com base na 
ofensa ao bem jurídico, pois as ações 
relacionadas ao tipo “podem protrair-se 
no tempo e perpetuar a periclitação do 
bem jurídico precipuamente protegido 
enquanto o acordo ou ajuste for eficaz”43. 
O autor também utiliza o critério da 
vontade para caracterizar a permanência 
do delito de cartel em outro ponto de sua 
análise.44 

Com base nas ideias do exposto, 
denota-se que, sob a perspectiva da 
ofensa ao bem jurídico e da vontade do 
agente em manter o estado antijurídico, o 
delito do inciso I é passível de 
caracterizar permanência. 

Além disso, pode-se verificar que 
todos os elementos do tipo são capazes de 
caracterizar permanência, pois seria 
admissível a prática delitiva integral 
(tipicidade, antijuridicidade e 
culpabilidade) a partir do abuso de poder 
econômico, por meio da prática de atos o 
fim de dominar o mercado ou eliminar a 
concorrência. 

 

 
 

Em face do exposto, pode-se 
verificar que a hipótese tipificada pelo 
inciso I do art. 4º da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43) é passível de 
permanência, sendo necessária a 
verificação no caso concreto da sua 
ocorrência, por meio da análise da 
perpetuação do delito em sua 
integralidade durante o tempo, com o 

emprego ativo de meios para a 
manutenção do estado antijurídico. 

Além disso, por se tratar de crime 
material, é necessário que se produza o 
resultado de dominação do mercado ou 
eliminação da concorrência oriundo do 
ajuste ou acordo entre empresas. 

 
4.2. Classificação do delito previsto pelo 
inciso II da Lei 8.137/90: formar acordo, 
convênio, ajuste ou aliança entre 
ofertantes 
 
O inciso II, conforme afirma 
MARTINEZ, refere-se ao cartel clássico, 
que se dá mediante acordo entre 
concorrentes, sendo que os elementos do 
tipo podem ser compreendidos da 
seguinte forma: 
 

“Por ajuste, na seara penal, 
entende-se o acordo, livre e 
consciente, feito entre vários 
indivíduos com o objetivo de 
praticar um fato punível. O acordo 
é a ‘convenção ou ajuste entre 
contratantes, conjugando suas 
vontades para a efetivação do ato 
negocial, gerando uma obrigação 
de dar, fazer ou de não fazer’. [...] 
O convênio é o ‘instrumento de 
declaração de vontades que se 
encontram e se integram, 
dirigindo-se, todas elas, a um 
objetivo comum, sem que, 
portanto, umas às outras se 
oponham; não há oposição, e sim 
conjugação de interesses’, e a 
aliança é ‘o acordo, a coligação, 
feita entre instituições ou pessoas 
para um fim comum’.”45 

 
O delito pode ser classificado 

como crime de perigo46, que, segundo 
FLORÊNCIO NEVES deve ser concreto, 
de modo que a consumação do delito 
ocorre independentemente de os 
participantes do cartel obterem algum 
benefício com a prática47. Nesse sentido, 
discorre MARTINEZ: 



 
“Os elementos do inciso II são a 
formação de um acordo entre 
concorrentes com o fim de fixar 
preços ou quantidades, controlar o 
mercado ou controlar, em 
detrimento da concorrência, rede 
de distribuidores ou fornecedores. 
Se qualquer desses objetivos foi 
de fato alcançado, não interessa 
ao ordenamento jurídico. E não se 
aplica aqui o quanto previsto no 
artigo 31 do Código Penal (‘O 
ajuste, a determinação ou 
instigação e o auxílio, salvo 
disposição expressa em contrário, 
não são puníveis, se o crime não 
chega, pelo menos a ser tentado’), 
dado que a lei tipifica como crime 
o mero ajuste entre os 
concorrentes [...].”48 

 
MARTINEZ e FLORÊNCIO 

NEVES sustentam que a hipótese do 
inciso II seria crime instantâneo. 

Para MARTINEZ, as hipóteses do 
inciso II do art. 4º da Lei 8.37/90 são 
crimes instantâneos, pois “no momento 
em que o acordo, convênio, ajuste ou 
aliança do tipo é formado, está 
consumado o crime, ainda que ele não se 
tenha exaurido no momento do acordo”49. 
A autora destaca, ainda, que não se pode 
confundir consumação com exaurimento, 
na medida em que os resultados lesivos da 
conduta (exaurimento), podem ocorrer 
mesmo depois da consumação50. 

FLORÊNCIO NEVES, por sua 
vez, analisa a questão sob o prisma da 
redação do tipo. Assim, a partir da 
utilização do verbo “formar”, a 
congruência entre o texto legal 
incriminador – que marca a consumação 
nos termos do art. 14, I, do Código Penal 
– e a conduta supostamente praticada 
seria atingida no momento da formação 
do acordo anticompetitivo, fazendo com 
que o crime seja instantâneo51. 

Tal interpretação, segundo a 
autora, seria a mais adequada ao princípio 

da legalidade, que determina que a lei 
penal deve ser clara e taxativa. 
COSTA destaca que o tipo não permitiria 
sequer abstratamente a prática de cartel, 
vez que a conduta “formar” não admitiria 
permanência. 

Entretanto, conforme aponta 
FLORÊNCIO NEVES, o Ministério 
Público emprega comumente o 
entendimento de que o delito previsto 
pelo inciso II do art. 4º da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43) seria formal e 
permanente, o que, inclusive seria uma 
contradição aparente, na medida em que 
o delito teria uma consumação antecipada 
no tempo e, ao mesmo tempo, protraída 
no tempo52. 

A autora atribui a falta de 
uniformidade no tratamento do assunto à 
má redação do tipo, que permite a 
interpretações tão discrepantes, capazes 
de gerar insegurança jurídica e falta de 
proteção adequada ao bem jurídico 
tutelado pelo tipo53. 

Em face do exposto, pode-se 
concluir que o delito previsto pelo inciso 
II do art. 4º da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43) é instantâneo, na medida 
em que o núcleo típico “formar” não 
admite permanência, sendo que apenas os 
efeitos da conduta que se prolongam no 
tempo. 
 

5. Análise da jurisprudência sobre 
consumação do delito de cartel 
do TRF 3 e TJSP 
 
Conforme aponta FLORÊNCIO 

NEVES, a jurisprudência foi pouco 
instada a se manifestar sobre a 
consumação do delito de cartel54. 

 
Tendo isso em vista, apesar do 

pouco material disponível sobre o tema, o 
presente tópico tem o objetivo de analisar 
a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (“TJSP”) e do 
Tribunal Regional da 3ª Região (“TRF 
3”), a fim de investigar possíveis 
tendências que estejam sendo adotadas 



por tais cortes quanto à configuração do 
delito de cartel enquanto crime 
instantâneo ou permanente. 

Para tanto, efetuou-se busca pelos 
critérios “cartel e ‘crime instantâneo’ ou 
‘crime permanente’” nas páginas de 
busca de jurisprudência disponibilizadas 
pelo TJSP55 e TRF 356. 

A pesquisa realizada no TJSP 
localizou 8 resultados, enquanto a busca 
no TRF 3 não localizou nenhuma. Tendo 
isso em vista, a busca de jurisprudência 
do TRF 3 foi ampliada para os termos 
“cartel e penal”, para eventual localização 
de mais resultados a serem filtrados 
posteriormente em relação ao objeto 
específico do presente artigo. 

Com base na busca ampliada, 
foram localizados 33 acórdãos do TRF 3, 
sendo que 25 deles dizem respeito à 
matéria criminal. Entretanto, nenhum 
deles mostrou-se relevante ao objeto do 
presente estudo, na medida em que não 
discutiam a consumação do delito de 
cartel57. 

Portanto, pode-se concluir que o 
TRF 3 nunca se pronunciou sobre a 
consumação do delito de cartel em 
decisões colegiadas até dezembro de 
2021, segundo o que se pode extrair do 
portal de jurisprudência do Tribunal. 

Dos 08 (oito) acórdãos 
localizados por meio da busca de 
jurisprudência do TJSP, verificou que 02 
(dois) deles não eram pertinentes ao 
objeto do presente estudo. Isso porque a 
apelação 312.932.3/4-0058, que foi 
identificada pelos critérios de pesquisa, 
versa sobre imputação do delito previsto 
pelo art. 273 do Código Penal, enquanto 
o recurso em sentido estrito 0032135-
90.2015.8.26.005059 trata do art. 90 da 
Lei 8.666/93 (LGL\1993\78), que, apesar 
de ter proximidade com o tema em 
estudo, não é seu objeto específico. 

Assim, a análise de jurisprudência 
do TJSP restringe-se aos 06 (seis) 
acórdãos localizados que efetivamente 
tratam da classificação do delito de cartel 
enquanto crime instantâneo ou 

permanente, sendo eles divididos da 
seguinte forma quanto à classe 
processual: 

 
Gráfico 1 – Classe processual dos 

julgados analisados 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Além disso, antes de adentrar na 
análise dos julgados, identificou-se que, 
com exceção do recurso em sentido 
estrito 0032795-16.2017.8.26.005060 e 
seus respectivos embargos de declaração, 
todos outros os casos envolviam, em 
alguma medida, a formação de cartel em 
certame público. 

A análise dos julgados localizados 
demonstrou que a jurisprudência do TJSP 
considera que o delito de formação de 
cartel, previsto pelo art. 4º, II, da Lei 
8.137/90 (LGL\1990\43), é crime 
permanente ou pode ser crime 
permanente. Com base nos critérios de 
busca adotados, não foram localizados 
julgados que considerassem que o delito 
supramencionado fosse, necessariamente, 
crime instantâneo. 

A posição de que o delito de 
formação de cartel seria permanente foi 
identificada no Mandado de Segurança 
2066168-62.2014.8.26.000061, que foi 
julgado pela 4ª Câmara de Direito 
Criminal e no Recurso em Sentido Estrito 
0006027-48.2020.8.26.005062, que foi 
julgado pela 9ª Câmara de Direito 
Criminal. 

No mandado de segurança 
2066168-62.2014.8.26.0000, a 
permanência do delito de formação de 
cartel é fundamentada nos seguintes 
termos: 



“Como é sabido, destinando-se o 
mesmo a buscar contratos 
administrativos, na esmagadora 
maioria, são contratos de trato 
sucessivo com a administração, 
de modo que, enquanto tais 
contratos ativos estiverem 
vigentes, ainda, estarão, em tese, 
sendo perpetrados atos do mesmo 
“cartel”, sendo dessa forma, crime 
de natureza permanente. 
Para fins de recebimento da 
denúncia, dever-se-ia, portanto, 
estar demonstrado o final de tal 
conduta, vale dizer, que todos os 
atos, arquitetados ou abrangidos 
pelo cartel tivessem já cessado, 
exame este que sequer foi feito. 
Frise-se mais uma vez que, os 
contratos de trato sucessivo, por si 
só, continuam gerando efeitos 
criminosos, quando assim são 
desde sua origem, posto que, além 
da “formação de cartel”, existe de 
forma autônoma a prática de 
outros crimes, estes por vezes 
instantâneos de efeitos 
permanentes. 
Neste particular, em relação aos 
possíveis crimes de fraude à 
licitação, aplicando-se o mesmo 
entendimento, a cada renovação 
contratual de qualquer título, ou a 
cada adimplemento parcial do 
mesmo típico dos contratos de 
trato sucessivo, novo prazo 
prescricional recomeça a ser 
contado. 
Tal fato é notório em contrato 
moderno que ultrapassa décadas 
em sua validade, sendo 
impossível que se imagine 
prescrita a conduta criminosa, 
quando em exemplo, agentes do 
crime, continuam reiteradamente 
a se apoderar criminosamente de 
verbas do erário.”63 

 
Nota-se que a permanência do 

delito é aferida a partir do trato sucessivo 

dos contratos administrativos. Assim, não 
há nenhuma referência às condutas dos 
agentes voltadas à manutenção do estado 
antijurídico, ao critério da vontade ou à 
concepção bifásica do crime permanente. 
Assim, pode-se notar certa confusão entre 
consumação e exaurimento da conduta. 

Tal perspectiva pode ser criticada 
sob o ponto de vista que não dá nenhum 
relevo aos atos praticados pelo sujeito 
ativo. Assim, segundo a lógica do 
julgado, a prática de atos do agente para 
manutenção do ilícito ou sua inércia 
seriam indiferentes para a caracterização 
da permanência, na medida em que o 
elemento relevante seria o caráter 
sucessivo do contrato administrativo. 

Ainda, o raciocínio empregado no 
julgado permitiria que a cessação da 
permanência do delito ocorresse por 
motivos alheios à sua vontade, como no 
caso de algum impeditivo à consecução 
do contrato administrativo. 

Ou, vice-versa, ensejaria a 
situação já mencionada por COSTA no 
tópico 3.3, na qual mesmo que o agente 
queira, não consegue cessar a prática 
delituosa, aqui traduzida na inviabilidade 
de cessação da conduta enquanto 
perdurar o contrato administrativo. 

 
Assim, diante da ausência de 

referência expressa, o máximo que se 
pode inferir é que haveria uma 
aproximação com a teoria da lesão ao 
bem jurídico, que se perpetuaria no tempo 
e seria plasmada pelos efeitos do contrato 
administrativo. 

O Recurso em Sentido Estrito 
0006027-48.2020.8.26.0050, por sua vez, 



pauta a permanência do delito de 
formação de cartel nos seguintes termos: 
 

“Imperativo, portanto, reconhecer 
que o delito de formação de cartel, 
por seus múltiplos 
desdobramentos econômicos, 
previsíveis, nos bordes do 
princípio da razoabilidade, aos 
agentes cartelizados, e 
naturalmente destinado, conforme 
a reserva de lei, à subversão da 
própria concorrência natural às 
dinâmicas econômicas que a 
albergam, situação que se protrai 
no tempo, é de CARÁTER 
PERMANENTE, estendendo-se 
em seus efeitos na linha do tempo, 
enquanto não cessar a própria 
situação de permanência, nos 
termos do artigo 111, inciso III, 
do Código Penal.”64 

 
Em termos parecidos com o 

Mandado de Segurança 2066168-
62.2014.8.26.0000, o Recurso em 
Sentido Estrito 0006027-
48.2020.8.26.0050 extrai a permanência 
do delito de formação de cartel de seus 
efeitos, que seriam previsíveis ao agente 
no momento da prática. 

Tendo isso em vista, referido 
julgado está sujeito às mesmas críticas 
feitas anteriormente ao Mandado de 
Segurança 2066168-62.2014.8.26.0000. 

Aqui, ainda, há a particularidade 
de a permanência ser extraída da 
previsibilidade, que teriam os agentes 
cartelizados, das consequências de o 
cartel perdurarem no tempo. 

Veja-se, nesse sentido, que o 
desdobramento morte e a subversão ao 
bem jurídico “vida” também são 
previsíveis ao agente que pretende 
cometer homicídio e isso não faz com que 
o delito tenha caráter permanente, 
demonstrando a inadequação do 
pressuposto utilizado pelo julgado. 

Além disso, ainda que haja 
alguma previsibilidade sobre os efeitos 

do cartel, ela é, em alguma medida 
limitada. Tendo isso em vista, o 
raciocínio adotado pelo julgado poderia 
importar no fracionamento do elemento 
subjetivo do sujeito ativo, dependendo 
dos desdobramentos da prática de cartel. 

Nesse sentido, vale notar a 
advertência de COSTA65 no sentido de 
que o elemento subjetivo deve ser 
contínuo durante o curso da permanência. 

Interessante notar, também, que a 
análise da permanência do delito, em 
ambos os casos, não parte do núcleo 
típico da conduta, a fim de se verificar se 
ela seria passível de caracterizar 
permanência, nos termos sugeridos pela 
doutrina e expostos nos capítulos 
anteriores do presente. 

 
Tendo isso em vista, é possível 

concluir que os julgados que concebem o 
crime de cartel como crime permanente 
adotam critérios voltados aos efeitos da 
conduta, sendo sujeitos a críticas por não 
se debruçarem sobre os elementos que 
caracterizariam a permanência do delito. 

O Recurso em sentido Estrito 
0032795-16.2017.8.26.0050 e seus 
embargos de declaração66, assim como o 
Habeas Corpus 2060859-
84.2019.8.26.000067 e seus embargos de 
declaração68 consideram o delito previsto 
pelo art. 4º, II, da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43) como passíveis de 
caracterizar permanência. 

A possibilidade de o delito de 
formação de cartel poder caracterizar 
permanência é aferido apenas 
sucintamente no Habeas Corpus 
2060859-84.2019.8.26.0000, por meio da 
afirmação de que a descrição da denúncia 
“torna questionável eventual ocorrência 
de crime permanente ou mesmo 
reiteração de condutas tidas como 
criminosas, análise que deve ser 
reservada ao Juízo de conhecimento”. 
Isso porque o contrato licitatório que 
embasa a acusação sofreu posteriores 
aditamentos. 



Assim, observa-se certa 
semelhança com o entendimento 
perfilhado pelo mandado de segurança 
2066168-62.2014.8.26.0000, no qual a 
permanência do delito de formação de 
cartel é aferida por meio dos efeitos que 
gera para o contrato administrativo. 
Entretanto, aqui, tais dados conduziram à 
potencialidade de o feito de formação de 
cartel ser permanente. 

O Recurso em sentido estrito 
0032795-16.2017.8.26.0050, por sua vez, 
considera que o delito de formação de 
cartel pode ser permanente com base nos 
seguintes argumentos: 

 
“A infração penal prevista no 
artigo 4º, II, da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43), consiste em 
crime eventualmente permanente, 
pois, em regra, consuma-se em 
dado momento fático (em que os 
envolvidos praticam a conduta 
nuclear do tipo penal) e, portanto, 
é tido como crime instantâneo. 
Todavia, há casos em que a 
vontade (e decorrente conduta) 
dos agentes, prolonga no tempo a 
consumação delitiva, por meio de 
sistemática elaboração de ajustes 
em momentos sucessivos, 
destinados a assegurar os escopos 
indicados no tipo penal 
(independentemente de serem ou 
não alcançados os resultados 
visados).” 

 
Em primeiro lugar, merece 

destaque a menção que o julgado 
considera que, em regra, o delito de 
formação de cartel é instantâneo, sendo 
que só eventualmente poderia ensejar 
permanência. 

A permanência, por sua vez, aqui, 
é caracterizada pela expressa menção à 
concepção de acordo com a qual o crime 
permanente com base na vontade do 
agente de perpetuar a prática criminosa, 
cujas críticas já foram apresentadas no 
tópico próprio a respeito do tema. 

Vale destacar que os embargos de 
declaração relacionados com os últimos 
dois julgados mencionados não 
aprofundam a discussão sobre a 
classificação doutrinária do delito de 
cartel, sendo que apenas reiteram os 
pontos trazidos pelos julgados principais. 

Assim, a análise delineada nas 
últimas linhas pode conduzir às seguintes 
conclusões: 

 
(i) o TJSP foi instado poucas 

vezes a se manifestar sobre 
a classificação doutrinária 
do delito previsto pelo art. 
4º da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43); 

(ii) observa-se que a maior 
parte dos casos que chegou 
ao tribunal, em alguma 
medida se relaciona com a 
frustração do caráter 
competitivo de licitações; 

(iii) nas poucas decisões a 
respeito do tema, o 
Tribunal se inclina à 
compreensão de que o 
crime de formação de 
cartel, previsto pelo art. 4º, 
II, da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43) teria 
natureza permanente ou 
teria passível de 
caracterizar permanência; 

(iv) a fundamentação de tal 
posicionamento recai, 
principalmente, sobre os 
efeitos da conduta, de sorte 
que os julgados 
apresentam grande ênfase 
sobre os desdobramentos 
do contrato licitado para 
analisar a permanência do 
delito; 

(v) apenas o Recurso em 
Sentido Estreito 0032795-
16.2017.8.26.0050 afirma-
se que o delito do art. 4º, II, 
da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43) seria, em 



regra instantâneo, mas 
capaz caracterizar 
permanência, com 
fundamento na teoria da 
vontade delitiva. 

 
6. Conclusão 

 
Com base no exposto até aqui, 

pode-se concluir que a carência de 
definição legal e estudos sobre o crime 
permanente, somada com a má redação 
do delito previsto pelo art. 4º da Lei 
8.137/90 (LGL\1990\43) conduz a 
respostas divergentes sobre a 
classificação do crime enquanto 
instantâneo ou permanente, o que é capaz 
de gerar grave insegurança jurídica e 
problemas relacionados à proteção do 
bem jurídico tutelado. 

Nesse contexto, é possível notar 
que, principalmente, os delitos oriundos 
do Direito Penal Econômico impõem 
desafios à sua classificação enquanto 
instantâneos ou permanentes, sendo que a 
formação de cartel não escapa à essa 
lógica. 

Dessa maneira, vislumbra-se a 
premente necessidade de 
aprofundamento sobre o tema, de modo 
que o presente artigo tem o objetivo de 
apenas ser uma pequena contribuição 
para tanto. 

Tendo isso em vista, com base da 
revisão de literatura a respeito do tema, 
pode-se concluir que o delito previsto 
pelo inciso I do art. 4º da Lei 8.137/90 
(LGL\1990\43) seria passível de 
caracterizar permanência, em razão da 
adoção do núcleo típico “abusar”, 
enquanto o delito previsto pelo inciso II 
do dispositivo seria instantâneo, devido à 
adoção da locução “formar”. 

A análise da incipiente 
jurisprudência a respeito do tema 
confirmou a hipótese de pesquisa, de 
acordo com a qual o caráter permanente 
do delito de cartel estaria sendo aferido 
pelos tribunais com base em critérios 

insuficientes para caracterizar os crimes 
permanentes. 

Dessa maneira, verificou-se que 
03 (três), dentre os 04 (quatro) julgados 
do TJSP que analisam a questão, o fazem 
a partir dos efeitos e consequências do 
delito de cartel, sendo que apenas o 
remanescente afirma que, em regra, o 
delito seria instantâneo, mas passível de 
caracterizar permanência, com base no 
critério da vontade do agente de prorrogar 
a prática criminosa. 
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