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Resumo: A prática do aumento arbitrário de lucros é recorrente em 
situações de grande expecionalidade, como em pandemias e desastres 
naturais, sendo problema comum durante a pandemia do coronavírus. 
Esse ato constitui infração contra a ordem econômica (Lei 12.529/11), 
prática abusiva (CDC) e crime contra a economia popular (Lei 1.521/51). 
Dessa forma, é punido administrativa, civil e penalmente. Entretanto, 
percebe-se que a atual legislação não é aplicada de forma suficiente para 
coibir essa atividade. O presente artigo pretende, por meio de abordagem 
qualitativa e método indutivo, analisar a eficácia do aumento de pena na 
busca pela coibição efetiva da atividade em foco. 
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Abstract: The abusive price increase occurs a lot in situations of great 
excepcionality, like in pandemics and natural disasters, being a common 
problem during the coronavirus pandemic. This act constitutes an 
infringement against the economic order, na abusive practice and a crime 
against the popular economy. However, it is clear that the current 
legislation is not enough to restrain this activity. This work, through 
qualitative approach and inductive method, intends to analyze the efficacy 
of elevating the sanction when searching the effective restraint of the 
focused act. 

Keywords: Abusive Price Increase, Coronavirus Pandemic, Criminal 
Sanction, Popular Economy. 

Resumen: La práctica del aumento arbitrario de las ganancias es 
recurrente en situaciones de grandes expectativas, como las pandemias y 
los desastres naturales, siendo un problema común durante la pandemia 
de coronavirus. Este acto constituye una infracción contra el orden 
económico (Ley 12.529/11), una práctica abusiva (CDC) y un delito contra 
la economía popular (Ley 1.51/51). Por lo tanto, se castiga 
administrativamente, civilmente y criminalmente. Sin embargo, se 
observa que la legislación vigente no se aplica de manera suficiente para 
frenar esta actividad. Este artículo pretende, mediante un enfoque 
cualitativo y un método inductivo, analizar la eficacia del aumento de la 
pena en la búsqueda de la restricción efectiva de la actividad en cuestión. 

Palabras clave: aumento abusivo de los precios, economía popular, 
pandemia de Coronavirus, sanciones penales. 

 

 

 

 

Introdução 

Por se tratarem de situações de calamidade, pandemias interferem no 
funcionamento da ordem econômica e causam alterações na lógica de mercado. 
Logo, demandam intervenção estatal para que os problemas e conflitos sejam 
solucionados. 

Por exemplo, abre-se margem para que o preço de produtos e serviços 
essenciais aumente de maneira injustificada. Tal situação seria naturalmente 
coibida pelo mercado em conjunturas ordinárias, mas isso é dificultado visto que a 
oferta e a demanda não agem como o normal. 

Dessa forma, durante a pandemia, casos de aumento exorbitante nos preços 
de produtos como álcool em gel e máscaras foram muito frequentes, o que 
demonstrou a premente necessidade de atuação governamental para coibir tais 
situações. 

O presente artigo visa responder a seguinte pergunta: seria o aumento de pena 
eficaz na coibição do aumento arbitrário de lucros? Para isso, faz-se uso de método 
indutivo e abordagem qualitativa, visando explorar o problema e apresentar 
possíveis soluções. 
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Em primeiro lugar, examina-se a possibilidade de intervenção estatal na 
ordem econômica, visto que o Brasil adota o sistema de livre mercado. Em seguida, 
analisa-se as legislações pertinentes ao problema em questão para identificar quais 
são as possíveis sanções e os requisitos para que estas sejam aplicadas. Por fim, 
disserta-se sobre as funções da pena e sobre a eficiência da pena privativa de 
liberdade para, finalmente, determinar se elevar essa pena pode ser um caminho 
adequado na busca pela resolução do problema. 

 

1. Intervenção do estado na ordem econômica e a proteção do consumidor 

A ordem econômica brasileira adotada pela Constituição Federal é típica do 
sistema de livre mercado e se baseia na livre iniciativa. Isso significa dizer que, em 
regra, o Estado não deve intervir diretamente na economia. A não interferência se 
dá pelo fato de que, em geral, a tutela da livre concorrência é suficiente para ordenar 
o mercado, já que ele se autorregula por meio dos mecanismos de oferta e demanda. 
Todavia, o Estado deve intervir quando essa tutela se tornar insuficiente e quando 
houver interesse público, o que normalmente ocorre em tempos de crise, por 
exemplo durante a pandemia do coronavírus. 

Ademais, deve-se ressaltar que a livre iniciativa é limitada pelo dever da ordem 
econômica de garantir a todos uma existência digna, observando os ditames da 
justiça social, segundo os princípios elencados no artigo 170 da Constituição Federal 
Brasileira.3 Entre eles, encontram-se a livre concorrência, a função social da 
propriedade, a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente.  

A livre iniciativa só pode ser colocada em prática de maneira eficiente se esses 
princípios forem respeitados, ou seja, ela depende, por exemplo, da livre 
concorrência e da defesa do consumidor. Deixar que um mercado seja contaminado 
por condutas anticompetitivas significa dificultar o surgimento de novos agentes 
que queiram desempenhar atividades econômicas, o que atrapalha a livre iniciativa. 
Além disso, desrespeitar o consumidor pode gerar uma reação contrária à própria 
ordem econômica, visto que todos os indivíduos são consumidores em algum 
momento e seu poder de compra pode ser diminuído se seus direitos não forem 
garantidos. 

No mesmo diapasão, a interpretação dos princípios da ordem econômica deve 
ocorrer de forma conjunta, visto que estes são meios de promoção ao 
desenvolvimento. Logo, entende-se que todos os princípios se limitam e que 
nenhum deve ser priorizado em detrimento do outro. 

Outrossim, é essencial destacar que a concorrência não é um fim em si mesmo, 
ela é instrumento para que se crie uma economia mais eficiente e para que se 
maximize o nível de bem-estar econômico na sociedade. Logo, fica claro que, se os 
atos de entes privados tiverem por consequência o desrespeito a algum dos 
princípios anteriormente elencados, como a defesa do consumidor, eles devem ser 
coibidos. 

 

3 Cf. art. 170, CF/88. 
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A proteção do consumidor se dá em razão da sua hipossuficiência em relação 
ao fornecedor dos produtos e serviços. Assim, o Estado intervém nessas relações 
para igualar a posição das partes da relação jurídica, efetivando o princípio da 
isonomia. Por isso, práticas que geram onerosidade excessiva ao elo mais fraco da 
relação jurídica devem ser reprimidas. 

Dessa forma, o Estado deve intervir para que os consumidores sejam 
protegidos e para que a própria liberdade geral do mercado seja garantida por meio 
da coibição de abusos do poder econômico que visem a dominação do mercado, a 
eliminação da concorrência e o aumento arbitrário de lucros, de acordo com o que é 
estabelecido no artigo 173, § 4º, CF.4 

O artigo 170 se classifica como uma norma programática, ou seja, ele traça 
princípios e objetivos que devem ser cumpridos pelos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário. Assim, vincula e orienta os legisladores e os órgãos 
concretizadores, obriga o Executivo a promover políticas públicas e serve como 
limite negativo, ou seja, justifica as sanções do Judiciário aos atos que os contrariem. 

Os artigos 173 e 174 da CF5, entre outros, surgem para concretizar os 
princípios do artigo supramencionado, orientando a atuação do Estado na 
economia, a qual deve ocorrer de forma direta ou, prioritariamente, indireta. 

Dessa maneira, o artigo 174 elenca as funções de regulamentação, fiscalização 
e planejamento. O Estado exerce sua função reguladora ao editar leis e normas, as 
quais disciplinam e limitam a atividade econômica e a própria atividade estatal. 
Ademais, a atuação fiscalizadora pode ocorrer preventiva (com o Estado atuando 
como conselheiro para evitar infrações) ou repressivamente (se utilizando do seu 
poder de polícia, por meio dos órgãos administrativos, para verificar e punir). Por 
fim, vale destacar que o planejamento estatal sobre a economia é apenas indicativo 
para o setor privado, o que faz surgir a necessidade de intervenção na liberdade para 
corrigir falhas e coibir abusos. 

O Decreto nº 7.738/2012 é um exemplo da atuação do Poder Legislativo para 
materializar os objetivos do artigo 170. Ele criou a Secretaria Nacional do 
Consumidor, órgão que integra o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e se 
concentra no planejamento, concepção, organização e execução da Política Nacional 
das Relações de Consumo. Assim sendo, representa a atuação do Poder Executivo. 

Para mais, o artigo 174 serviu também de inspiração para o Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8.078/90) e para a Lei 12.529/11, as quais pretendem 
concretizar a defesa do consumidor e da concorrência, respectivamente. 

 

2. Aumento arbitrário de lucros e a legislação 

Ocorre abuso do poder econômico quando algum agente procede de forma a 
eliminar a concorrência, dominar mercados ou aumentar arbitrariamente os lucros, 

 

4 Cf. art. 173, CF. 

5 Cf. art.  174, CF 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7738.htm
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sendo que este último será o foco do presente artigo, devido à sua recorrência 
durante a pandemia do Covid-19. 

Inicialmente, contudo, vale realçar que o lucro por si só não é evitado, sendo, 
na verdade, incentivado, já que ele encoraja o surgimento da concorrência, o que 
aumenta a qualidade dos produtos e serviços prestados. O objetivo do dispositivo 
constitucional que disserta sobre o aumento de lucros é evitar que isto ocorra de 
forma arbitrária, o que causaria danos ao consumidor e faria com que o fornecedor 
incorresse em enriquecimento sem causa. 

Como dito anteriormente, o mercado se autorregula através da livre 
concorrência e dos mecanismos de oferta e demanda. A coibição da prática discutida 
ocorre quando os compradores diminuem seu consumo, reduzindo a demanda e 
obrigando os fornecedores a abaixarem os preços novamente. Além disso, outros 
provedores são atraídos pelos preços elevados e entram no mercado, o que aumenta 
a oferta e também diminui os valores cobrados. Consequentemente, em geral, o 
aumento arbitrário de lucros é naturalmente evitado. 

Entretanto, essa regulação só é suficiente em sistemas de concorrência 
perfeita, de forma que conjunturas diversas abrem margem para aumentos 
injustificados sem que haja a diminuição da demanda ou o aumento da concorrência. 

Assim, os fornecedores podem aumentar arbitrariamente seus lucros, por 
exemplo, em mercados nos quais há um monopólio formado ou quando um agente 
possui elevado poder a ponto de influenciar sozinho na precificação dos produtos e 
serviços. 

Todavia, essa não é a única circunstância na qual tal prática é facilitada, 
situações de calamidade também permitem esse abuso. Por exemplo, em janeiro de 
2020 ocorreram fortes chuvas em Belo Horizonte, o que abriu possibilidade para 
que os comerciantes aumentassem o preço de itens básicos como a água mineral. 
Logo, fica claro que a pandemia do Covid-19 facilita atuação semelhante por parte 
dos fornecedores, principalmente no setor de equipamentos e insumos médicos 
hospitalares.  

A demanda não diminui porque os produtos, como máscaras e álcool em gel, 
são essenciais para que os consumidores preservem sua saúde. Para mais, é difícil 
que outras pessoas se insiram no mercado e se transformem em concorrentes, já 
que a situação da economia se encontra abalada. 

Entretanto, é difícil identificar o que seria realmente um aumento arbitrário 
dos lucros, visto que várias situações podem justificar o aumento dos preços de tais 
produtos e serviços, principalmente na situação analisada. Ademais, os termos 
utilizados nas legislações pertinentes são vagos e ambíguos, o que obstaculiza o 
processo de fiscalização e investigação. 

Vale ressaltar que tais termos possuem essas características intencionalmente, 
pois é imprescindível que haja certa maleabilidade para que eles não se tornem 
obsoletos em um curto período de tempo.  

Logo, a análise para que a abusividade seja identificada constitui um processo 
difícil. Assim, é necessária a promoção de uma interpretação sistemática de tais 
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termos para que sua aplicação seja facilitada e, consequentemente, mais eficiente, 
visto que não estaria totalmente dependente da interpretação do magistrado. 

Para isso, a Secretaria Nacional do Consumidor soltou a Nota Técnica n° 
8/20206, a qual fornece uma guia orientativo para análise dos casos, com um passo 
a passo. 

Antes de tudo, é essencial citar que a análise deve ser feita individualmente, de 
acordo com cada caso concreto e observando as especificidades de cada mercado, já 
que certo aumento de preços pode ser coerente em um setor e em outro não. Isso é 
importante porque acusações sem embasamento constituem desrespeito ao 
princípio constitucional da livre iniciativa, um dos corolários da ordem econômica. 

No que tange ao procedimento, há uma ordem, a qual deve, preferencialmente, 
guiar as condutas. Em primeiro lugar, o órgão fiscalizador deve identificar o produto 
no qual se pretende analisar a abusividade. Depois, deve buscar as empresas que 
atuam concorrencialmente no mesmo mercado. Em seguida, analisar a cadeia 
produtiva até a fase de extração da matéria prima. Além disso, recomenda-se que se 
solicitem planilhas de custos e notas fiscais de compra e venda com informações, 
pelo menos, dos três meses anteriores. Por fim, determina-se se houve ou não justa 
causa para o aumento dos lucros. 

Além disso, a doutrina estabelece alguns possíveis motivos justos para o 
aumento dos preços, que seriam a alta considerável nos salários dos empregados, o 
aumento de preços da matéria prima, a escassez de matéria prima ou a incorporação 
de alguma característica que aumente a qualidade do produto. 

Por exemplo, se um comerciante aumenta os preços de seus produtos porque 
os comprou com preço elevado do fornecedor primário, não há arbitrariedade por 
parte do comerciante. Entretanto, ele pratica atitude abusiva se, possuindo os 
artigos em depósito, se utiliza da situação de calamidade para elevar o valor cobrado 
por seus próprios itens. 

Aumentos injustificados de lucros em situações como a da pandemia do 
Coronavírus representam um claro desrespeito ao consumidor e, 
consequentemente, aos princípios constitucionais. Portanto, exige-se a intervenção 
do Estado, para que este exerça sua função fiscalizadora e sancionatória, coibindo 
tais atos. 

A legislação permite que essa prática seja punida de várias maneiras, em 
âmbito civil, administrativo e penal, de forma que estas podem ser impostas 
cumulativamente. 

 

2.1.  Código de Defesa do Consumidor  

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, X7, classifica como 
prática abusiva o aumento injustificado de preços de produtos e serviços. Cláusulas 

 

6 Nota Técnica n.º 8/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ 

7 Cf. art. 39, X, Lei n° 8.078/90 
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abusivas são, de acordo com o artigo 518, nulas, visto que o consumidor deve ser 
protegido de atos que o coloquem em posição de desvantagem.  

Os órgãos de defesa do consumidor são os responsáveis por atuar para coibir 
as práticas abusivas, agindo com seu poder de polícia e fiscalizando os comércios 
para identificar eventuais afrontas ao CDC, além de investigá-las e puni-las, 
aplicando as sanções previstas no artigo 569. O Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor (SNDC) abriga estes órgãos, quais são: a Procuradoria de Proteção e 
Defesa do Consumidor (PROCON), o Ministério Público, a Defensoria Pública, as 
Delegacias de Defesa do Consumidor, os Juizados Especiais Cíveis, as Organizações 
Civis de Defesa do Consumidor e as Agências Reguladoras. 

Ademais, o Decreto n° 2.181/97 dispõe sobre a organização do SNDC e 
determina as regras de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC. O 
Decreto estabelece que o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor (SEDC) é o 
responsável por receber as denúncias (as quais podem ser feitas por qualquer 
cidadão), fiscalizar, investigar, punir, dentre outros. 

Logo, tem-se que na fase pré-processual o SEDC deve exigir dos comerciantes 
planilhas com notas fiscais de entrada e saída dos produtos para que haja a 
comprovação da justa causa do aumento dos preços. O fornecedor que se recusar a 
entregar tais documentos podem ser penalizado com multa e crime de 
desobediência vide artigos 55, § 4° do CDC10 e 33, § 2° do Decreto 2.181/9711. 

Por sua vez, na fase processual, o ônus da prova é do próprio fornecedor, o 
qual deve provar sua inocência nos moldes do artigo 44 do mesmo Decreto. 

Caso seja identificado que realmente houve aumento de preços sem justa 
causa, o CDC prevê, no artigo 56, sanções administrativas para as infrações às 
normas de defesa do consumidor, sendo estas: multa; apreensão do produto; 
inutilização do produto; cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 
proibição de fabricação do produto; suspensão de fornecimento de produtos ou 
serviço; suspensão temporária de atividade; revogação de concessão ou permissão 
de uso; cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; interdição, total ou 
parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; intervenção administrativa e 
imposição de contrapropaganda. As penas podem ser aplicadas cumulativamente e 
não importam prejuízo em sanções civis e penais. 

É essencial salientar que aumento arbitrário de lucros e elevação injustificada 
de preços não são a mesma coisa. O aumento arbitrário, em regra, exige que o 
fornecedor esteja em posição de poder para colocar seus objetivos em prática. Já o 
aumento de preços sem justa causa, apesar poder ser feito através do abuso do 
poder econômico, não exige que isso aconteça. 

Todavia, o caso de elevação de preços de produtos e serviços essenciais 
durante a pandemia do Coronavírus se encaixa em ambas as situações, visto que a 

 

8 Cf. art. 51, Lei n° 8.078/90 

9 Cf. art 56, Lei n° 8.078/90 

10 Cf. art. 55, § 4°, Lei n° 8.078/90 

11 Cf. art. 33, § 2° do Decreto 2.181/97 
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situação adversa causada pelo vírus faz com que o comerciante se encontre em 
situação passível de aumento arbitrário de lucros e de aumento injustificado de 
preços. 

 

2.2.  Lei n° 12.529/11 

A Lei 12.529 surgiu para substituir a Lei 8.884/94 e foi responsável por 
estruturar o novo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o qual abriga o 
Conselho de Administração e Defesa Econômica (CADE) e a Secretaria de 
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. 

Rogério Tadeu Romano, Procurador Regional da República aposentado, em 
seu artigo publicado no site da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, diz que 
conduta anticompetitiva é 

qualquer ato isolado adotado por pessoas físicas ou jurídicas que tenham por objetivo 
produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: limitar, falsear ou de 
qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; dominar mercado 
relevante de bens ou serviços; aumentar de forma arbitrária lucros; exercer de forma 
abusiva posição dominante. 

Por isso, a Lei de Defesa da Concorrência em seu artigo 36, III12, determina que 
aumentar lucros arbitrariamente constitui infração contra a ordem econômica, visto 
que tal prática atinge a livre concorrência. 

O órgão responsável por fiscalizar, investigar, julgar e punir os casos é o CADE, 
cuja Superintendência Geral recebe as denúncias que iniciam o processo 
administrativo. Entretanto, esta é apenas sua função repressiva, ele também deve 
agir preventivamente (pesquisando e analisando dados sobre possíveis formações 
de monopólios) e educativamente (ressaltando a importância da livre 
concorrência). 

Após a denúncia, a qual pode ser feita por qualquer pessoa, instaura-se o 
inquérito administrativo, que pode ser dispensado caso haja indícios suficientes. A 
investigação das infrações deve ser realizada em até 30 dias. 

Vale evidenciar que a configuração do aumento arbitrário de lucros independe 
de culpa ou de que os objetivos visados tenham sido atingidos, ou seja, mesmo que 
o aumento dos lucros não tenha se verificado, o agente ainda pode ser acusado e 
considerado culpado. 

Assim, a lei em enfoque abriga a forma administrativa de punir o aumento 
injustificado de lucros e elenca as penas em seu artigo 3713, o qual prenuncia multas 
que podem ser aplicadas em dobro em caso de reincidência.  

Ademais, o artigo 3814 prevê, em rol exemplificativo, penas mais graves para 
caso os dispositivos anteriores não sejam suficientes em razão da gravidade dos 
fatos: que extrato da decisão condenatória seja publicado em jornal (inciso I), que o 

 

12 Cf. art. 36, III, Lei n° 12.529/11 

13 Cf. art. 37, Lei n° 12.529/11 

14 Cf. art. 38, Lei n° 12.529/11 
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culpado seja proibido de contratar com instituições financeiras oficiais e participar 
de licitações por pelo menos 5 anos (inciso II), que este seja inscrito no Cadastro 
Nacional de Defesa do Consumidor (inciso III), que seja proibido ao infrator o 
parcelamento de tributos federais ou que para ele sejam cancelados incentivos 
fiscais e subsídios públicos (inciso IV, b), que haja a cisão de sociedade, transferência 
de controle societário, venda de ativos ou cessação parcial de atividade (inciso V) e 
que ele seja proibido de exercer comércio em nome próprio ou como representante 
de pessoa jurídica por até 5 anos (inciso VI). 

 

2.3.  Lei n° 1.521/51 

A tutela da economia popular se inicia em 1931, sendo que apenas em 1938 é 
editado um Decreto que prenuncia crimes contra a economia popular. A Lei 1.521 
surge em 1951 para definir tais crimes e permitir que o Estado intervenha na 
economia. 

Em seu artigo 4°, alínea b é previsto o crime de usura real, o qual se configura 
quando há excessiva desproporção entre o preço justo e o lucro ao ser auferido por 
uma das partes, o que ocorre principalmente em situações de necessidade. Em face 
do exposto, é crime contra a economia popular 

obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, 
inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do 
valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. 

Os casos de aumento injustificado dos lucros tratados no presente artigo se 
encaixam no crime previsto na Lei n° 1.521 porque a pandemia do Coronavírus 
configura situação de premente necessidade, visto que a saúde dos consumidores 
estaria possivelmente comprometida caso não adquirissem os itens de prevenção. 
Ademais, a população em geral se encontra constantemente amedrontada em face 
da periculosidade do vírus tratado, o qual, segundo informações da Universidade 
Johns Hopkins15, já tinha matado mais de 1.000.000 pessoas no mundo até 28 de 
setembro de 2020. 

A pena determinada para o crime de usura real é multa e prisão de 6 meses a 
2 anos, o que significa que cabem as medidas despenalizadoras previstas na Lei n° 
9.099/95 (composição cível, transação penal e suspensão condicional do processo). 

O Ministério Público é o responsável por atuar na aplicação de tal lei, acusando 
e investigando os fornecedores que possam ter desrespeitado a orientação. O 
Ministério Público Estadual deve atuar quando o ofendido for um indivíduo, sendo 
que a competência passa a ser de âmbito federal quando os casos envolverem o 
Poder Público. 

Contudo, em nota técnica16 divulgada em 31 de março de 2020, o Ministério 
Público Federal sugeriu que os casos nos quais já tenha havido sanção 
administrativa eficiente, não haja julgamento criminal:  

 

15 UM milhão de mortos por covid-19: coronavírus segue se espalhando sem parar. BBC, São Paulo, 
28 set. 2020. 

16 Nota Técnica N° 01/2020/3CCR. 
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Sugere-se que, nos casos em que já tenha havido a atuação administrativa e sendo esta 
considerada suficiente, considere-se o caso solucionado, com arquivamento da notícia 
de fato nos termos do art. 4º, I da resolução 174/2017 do CNMP 

Como justificativa, o MPF alegou intenção de evitar o assoberbamento dos 
órgãos de execução penal e evitar consequências mais graves para empreendedores 
que possivelmente serão afetados pela crise econômica provinda da pandemia do 
Covid-19. 

Dessa maneira, indica que apliquem-se os princípios da insignificância e da 
subsidiariedade do direito penal. 

Todavia, em contraposição ao posicionamento do Ministério Público Federal, 
o Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo17 se 
pronunciou orientando que a investigação seja conduzida nos termos da Lei n° 
1.521/51 e ressaltando que tal crime pode ter sua pena agravada pelos termos do 
artigo 61, II, j do Código Penal Brasileiro.18 

Ademais, determinou que a polícia deve prender em flagrante delito os 
comerciantes que forem pegos aumentando injustificadamente seus preços, além de 
tirar fotos das precificações atuais e, se possível, das anteriores. 

O documento orientativo do CAO-CRIM ressalta que deve-se investigar o 
verdadeiro culpado pelo aumento abusivo, visto que tal abuso pode ser provindo do 
fornecedor primário e não do comerciante. 

Por fim, dispõe discordância do acordo de não persecução penal, visto que 
crimes cometidos durante estado de calamidade constituem infrações mais graves 
e devem ser coibidos penalmente. 

 

3. A efetividade do aumento de pena 

A pena atual para o crime de usura real previsto no artigo 4°, b, da Lei n° 
1.521/51 é a de multa e prisão de 6 meses a 2 anos.  

Para que se analise a eficácia do aumento, é necessário entender os objetivos 
das penas em geral. Existem várias teorias no Direito Penal que teorizam sobre o 
propósito da penalidade. Entretanto, o consenso entre a maioria da doutrina atual é 
de que a principal função é a de ressocializar o apenado e evitar sua reincidência. 
Além disso, também é fundamental levar em consideração a finalidade de evitar o 
cometimento de novos crimes em geral. Dessa forma, deve-se examinar se aumentar 
o valor da multa e o tempo de prisão constitui o melhor caminho na obtenção dos 
supramencionados objetivos. 

A pena privativa de liberdade é extremamente criticada pela doutrina 
brasileira, visto que os índices de ressocialização são ínfimos e, na verdade, há uma 
piora da situação do preso durante seu tempo na penitenciária. 

O Brasil sofre com o problema do encarceramento em massa e da lotação dos 
presídios. Ademais, a situação das prisões é extremamente precária, visto que há 

 

17 Ministério Público de São Paulo. Aumento Abusivo em Situação de Calamidade. 19 mar. 2020. 

18 Cf. art. 61, II, j, CP/40 
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uma ausência de recursos e uma má gestão que influenciam em vários outros 
aspectos. A infraestrutura de tais lugares é ruim, assim como sua ventilação e 
iluminação, o que faz com que a transmissão de doenças seja facilitada. Além disso, 
não há espaço suficiente para todos os detentos e a qualidade da alimentação e da 
água potável é insuficiente, assim como a quantidade de produtos de higiene básica. 
Por fim, há o controle de facções criminosas dentro das cadeias, que cada vez mais 
aumentam seu poder de atuação e de recrutamento. 

Dessa maneira, fica claro que as penitenciárias possuem, na verdade, um efeito 
dessocializador, visto que suas condições físicas e psicológicas são afetadas com seu 
tempo de pena. 

Analisando essa situação em conformidade com a pena para o crime de usura 
real, percebe-se que aumentar o tempo de estadia do culpado na prisão não 
representa uma ressocialização e prevenção eficiente, isso porque é muito mais 
provável que ele se envolva em outras atividades criminosas. 

Outrossim, é essencial ressaltar a falta de proporcionalidade entre a pena 
privativa de liberdade e o crime em discussão. A prisão não deve servir para 
proteger bens jurídicos menos importantes do que a própria liberdade e, por isso, é 
a pena mais severa do ordenamento jurídico brasileiro.  

Logo, o prejuízo patrimonial decorrente da elevação injustificada de preços em 
tempos de calamidade não justifica uma pena tão rigorosa, principalmente porque 
o dano pode ser revertido com sanções administrativas e patrimoniais. 

No mesmo diapasão, deve-se observar e preservar o princípio da intervenção 
mínima e as características de fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, 
os quais defendem que o este se ocupe apenas das situações mais graves. 

 

Conclusão 

Situações de calamidade representam um ambiente propício para o aumento 
injustificado de preços de produtos e serviços, visto que a população se encontra em 
necessidade de consumir certos bens. 

Logo, o mecanismo natural do mercado de diminuição da demanda em face de 
preços injustos não se aplica porque o consumidor está inserido em uma situação 
onde não há espaço para escolha, os bens são essenciais. 

Dessa forma, surge a necessidade de prevenir essa prática por meio do Direito, 
o qual deve proteger o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo. 
Para isso, existem mecanismos de sanção civil, administrativa e penal para o 
infrator. 

O presente artigo buscou analisar cada um desses meios sancionadores e 
examinar sua eficácia para identificar se há a necessidade de elevar a pena para o 
crime de aumento arbitrário de lucros e se isso seria eficiente. 

Concluiu-se, contudo, que o aumento da pena não se mostra uma alternativa 
viável, visto que os resultados da pena privativa de liberdade no Brasil não são 
prósperos e não haveria proporcionalidade entre o ato e sua punição. Assim, 
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entende-se que o posicionamento do Ministério Público Federal é o mais acertado e 
as sanções civis e administrativas devem ser priorizadas. 
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