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Introdução
A Tuper concorre ativamente para conquistar seus clien-
tes. A Tuper está empenhada em cumprir toda a legisla-
ção de defesa da concorrência.

A obrigação de cumprir estritamente toda a legislação 
local, nacional e internacional aplicável aos seus negó-
cios, inclusive leis de defesa da concorrência, também 
está prevista no Código de Conduta da Tuper que dispõe 
que:

“A TUPER S/A está comprometida com o estrito cumpri-
mento das leis de defesa da concorrência nos locais em 
que atua e com a prevenção de qualquer conduta que 
possa ser considerada ilegal.”

Em especial, é política da Tuper tomar suas próprias 
decisões comerciais com base no que considera ser seu 
melhor interesse, independente e livre de quaisquer 
entendimentos ou acordos com concorrentes. Essa polí-
tica tem por objetivo evitar a prática de qualquer condu-
ta que infrinja, ou possa parecer infringir os princípios 
fundamentais das leis de defesa da concorrência que 
proíbem qualquer tipo de entendimento ou acordo entre 
concorrentes, com relação a preços, condições de venda, 
divisão de mercado, distribuição de clientes ou qualquer 
outra atividade que prejudique a concorrência. Também 
é política da Tuper cumprir estritamente todas as regras 
que regulamentam outras formas de condutas comer-
ciais, destacadas nesta política.

Assim sendo, é responsabilidade de cada diretor e de 
cada empregado da Tuper compreender essas regras e 
procurar ajuda do departamento jurídico em caso de 
dúvida sobre quais são as regras e como aplicá-las à 
determinada situação.

Nenhum diretor ou empregado, independentemente de 
seu cargo, está autorizado a descumprir a política da 
Tuper ou tolerar o descumprimento de outrem. Espera-
-se o estrito cumprimento dessa política e todos devem 
saber que a administração tomará as medidas discipli-
nares adequadas com relação a qualquer pessoa que a 
infrinja, até o limite e incluindo a rescisão do contrato de 
trabalho. 

Cabe ressaltar que a infração das leis brasileiras de 
defesa da concorrência pode resultar em penalida-
des criminais e civis significativas tanto para a Tuper 
quanto para as pessoas físicas envolvidas, nesse 
caso, inclusive, penas de prisão. As infrações poderão 
ser processadas tanto na esfera administrativa, 
quanto judicial, de acordo com a legislação.

A aplicabilidade das leis de defesa da concorrência a 
algumas situações é clara e inequívoca. Em outros 
casos nem tanto. De qualquer forma, os empregados 
devem cumprir as leis no desempenho diário de suas 
funções, independentemente de terem recebido 
treinamento sobre tais leis ou não. Assim, a orienta-
ção do departamento jurídico deve ser solicitada em 
todos os casos em que houver qualquer dúvida.

É recomendável a consulta ao departamento jurídico 
quando for lidar com mercados e legislações de 
países com os quais não esteja familiarizado.
Essas diretrizes explicam os princípios básicos das 
leis de defesa da concorrência no Brasil. Elas não 
versam sobre regras específicas aplicáveis a fusões e 
aquisições, joint ventures, licenciamento de Proprie-
dade Intelectual ou auxílios estatais. Consequente-
mente, o departamento jurídico deve ser consultado 
para todas as questões relativas a esses assuntos.

Há duas modalidades fundamentais de infração 
contra a ordem econômica: aquelas que somente se 
viabilizam mediante a realização de acordo (colusão) 
entre empresários; e as que são praticadas por 
apenas um agente econômico. Abordaremos as duas 
modalidades em mais detalhes a seguir.

Condutas Proibidas

As leis de defesa da concorrência do Brasil têm como 
objetivo o combate às condutas que interferem nos 
efeitos econômicos normais da oferta e da demanda 
em um mercado livre, influenciando questões como 
preço, volume de produção, território de vendas, 
fontes de fornecimento e canais de distribuição. 
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As condutas adotadas por uma empresa na condução 
de seus negócios, especialmente quando se trata de 
uma política comercial de preços, outras condições 
negociais e a escolha de clientes ou negócios, são em 
muitos casos consideradas ilegais, quando realizadas 
com base em acordos ou contratos com terceiros.

Acordos entre dois ou mais concorrentes na maioria das 
vezes representam riscos à concorrência, mas contra-
tos com fornecedores, distribuidores ou clientes 
também podem infringir as leis de defesa da concorrên-
cia. Da mesma forma, acordos entre as partes de uma 
joint venture e entre a Tuper e empresas nas quais 
detém.  

As leis de defesa da concorrência são aplicáveis até 
mesmo quando não existem acordos formais (verbais 
ou escritos): um “acordo” que infrinja a lei de defesa da 
concorrência pode ser comprovado a partir de provas 
indiretas (conduta conjunta).

Contratos que contenham uma cláusula ilegal (por 
exemplo, divisão de mercados ou exclusividade muito 
abrangente) podem ser considerados em conjunto 
inexeqüíveis, até mesmo quanto às disposições consi-
deradas legais.

Além de proibir acordos ou contratos entre dois ou mais 
concorrentes, a lei também proíbe determinadas con-
dutas unilaterais “abusivas” praticadas por uma empre-
sa “dominante”¹. De uma forma geral, uma empresa que 
atua independentemente pode agir como bem enten-
der, salvo quando se tornar dominante ou tão grande 
em um determinado mercado que passe a ser conside-
rada titular de “funções especiais” em relação a seus 
concorrentes, fornecedores e clientes. Isso pode impedir 
que uma empresa “vença a concorrência” promovendo 
descontos, pacotes de produtos variados ou outros 
acordos comerciais que tenham como objetivo desen-
corajar ou eliminar a concorrência.

¹Para se proceder a análise de poder de mercado é necessário 
antes de tudo a apreciação do mercado relevante. A definição de 
mercado relevante é feita em dois níveis, material e geográfico.

Assim, no Brasil existem determinados tipos de 
práticas e/ou acordos que são considerados pela Lei 
de Defesa da Concorrência infrações anticompetiti-
vas por interferirem nos efeitos econômicos normais 
da oferta e da demanda, e que, portanto, devem ser 
totalmente evitados. Informações adicionais relacio-
nadas com as seguintes práticas serão detalhadas 
nestas Diretrizes para o Cumprimento das Leis de 
Defesa da Concorrência para o Brasil:

(i) contatos com concorrentes que resultem em 
acordos ou condutas conjuntas, sejam eles escritos 
ou acordados de outra forma, que interfiram ou 
possam interferir na operação de um mercado livre;

(ii) acordos com clientes e fornecedores que conte-
nham determinados termos e condições proibidos 
(por exemplo, a divisão de mercados nacionais); e

(iii) conduta ou ato acordado pela qual uma empre-
sa “dominante” “abusa” de seu poder no mercado de 
um determinado produto.

Estas informações irão fornecer-lhes as diretrizes 
que devem ser seguidas em suas atividades comer-
ciais diárias para evitar ou reduzir os riscos decorren-
tes de práticas anticoncorrenciais para você e para a 
Tuper, e garantir o pleno cumprimento das leis. 
Sempre que tiver qualquer dúvida sobre a adequa-
ção - ou não - de uma prática às leis de defesa da 
concorrência, você deve consultar o departamento 
jurídico.

Vale dizer que as condutas e atos a seguir descritos, 
sem prejuízo de outros não mencionados, nos 
termos do art. 36 da Lei 12.529/11, serão conside-
rados anticompetitivas, independentemente de 
culpa², sempre que tiverem como efeito – efetivo ou 
potencial – a eliminação ou domínio da concorrên-
cia, o aumento arbitrário de lucros ou o exercício abu-
sivo de posição dominante.

²Para se caracterizar a infração contra a ordem econômica, é 
irrelevante se os agentes agiram ou não com culpa.
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I. Contatos com Concorrentes

Qualquer contrato ou acordo com um concorrente é 
ilegal se for relacionado a (o):

• preço de um produto (inclusive preço básico, extras, 
taxas de transporte ou outras condições de venda rela-
cionadas ao preço, tais como condições de crédito, 
formas de pagamento, ou descontos comerciais, inde-
pendentemente de ser tal acordo para aumentar ou 
diminuir o preço);

• limitação da capacidade de produção (tanto com rela-
ção à quantidade, quanto ao tipo de produto);

• distribuição de clientes (por exemplo: cartéis de licita-
ção), ou territórios de vendas (por exemplo: divisão de 
mercado), ou acordos sobre qual empresa venderá que 
produto; ou

• recusa em negociar (por exemplo, boicotes) com um 
cliente ou um fornecedor em potencial.

Esses acordos são considerados ilegais independente-
mente de justificativas ou adequações. Além disso, as 
penalidades mais severas de defesa da concorrência, 
que em alguns países incluem a responsabilidade crimi-
nal, são aplicadas a essas infrações.

Os riscos nessa área são agravados pelo fato de que as 
pressões econômicas comuns, que se aplicam a todos 
os concorrentes de um mesmo mercado, muitas vezes 
também produzem condutas paralelas neste mercado. 
Embora essas condutas paralelas possam ser total-
mente legais, elas normalmente chamam a atenção das 
autoridades de defesa da concorrência e podem dar 
origem a uma investigação, especialmente quando a 
conduta for acompanhada de prova de comunicações e 
contatos entre os concorrentes. Assim sendo, é muito 
importante evitar quaisquer contatos com os concor-
rentes que possam dar causa a uma suspeita ou 
alegação de conluio. Isso significa que qualquer contato 
com concorrentes que eventualmente exista deve ser 
sempre mantido como se estivessem sempre em públi-
co, de forma a evitar que sua intenção ou resultados 
sejam questionados.

Contratos de joint venture com concorrentes podem 
ser úteis em termos de produção, mas também 
podem limitar a concorrência. Você deve sempre con-
sultar o departamento jurídico antes de celebrar 
qualquer desses contratos.

Aplique sempre os princípios a seguir em seu contato 
com concorrentes:

1. Conversas Individuais 
e Contato com Concorrentes

Evite, na medida do possível, conversas individuais 
com concorrentes, e de nenhuma forma, discuta ou 
revele políticas comerciais a um concorrente, tais 
como: preços, clientes, planos ou termos comerciais. 
Se, durante uma conversa, seu concorrente  tentar 
discutir os preços, seus elementos e estratégias rela-
tivas a eles, sejam atuais ou futuros e/ou políticas 
comerciais, você deve se recusar a discutir tais 
assuntos.

Desligue-se imediata e deliberadamente de qualquer 
conversa que caminhe em direção aos assuntos 
acima. Saia de perto ou desligue o telefone se isso for 
necessário para colocar um fim ao seu envolvimento 
(incluindo simplesmente como ouvinte) nessas con-
versas. Deixe claro aos participantes que você se 
recusa a participar de tal conversa e que você terá 
que relatá-la ao seu departamento jurídico. Se você 
ouvir tal conversa, você poderá vir a ser chamado, 
mais tarde, para testemunhar a respeito e será difícil 
evitar a conclusão de que você era um participante 
ativo da mesma.

Às vezes pode lhe parecer que informações concor-
renciais essenciais, tais como estrutura de preço e 
política comercial em vigor, somente podem ser obti-
das de um concorrente e que uma conversa sobre os 
preços em vigor com eles seria, portanto, justificada. 
Mas, nunca o faça! Uma troca isolada de informações 
sobre preços atuais pode ser considerada ilegal e, por 
isso, você não deve se envolver ou responder qual-
quer pergunta a respeito. Por exemplo, não confirme 
com um concorrente informações sobre preço que 
você tiver recebido de outra fonte (isto é, de um clien-
te/fornecedor).
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Deixe claro o tempo todo aos seus concorrentes que 
você não pode e não conversará sobre informações sen-
síveis do ponto de vista concorrencial.

Recuse-se imediatamente a participar de qualquer con-
versa sobre os assuntos já citados resumidos; continue 
participando apenas se a conversa inoportuna parar e 
quando você estiver confortável de que a mesma reto-
mou um rumo adequado.

Relate imediatamente ao departamento jurídico qual-
quer conversa imprópria com concorrente ou qualquer 
abertura por parte de um concorrente.

Proteja as informações comerciais 
confidenciais da Tuper.

Nunca discuta preços ou outras condições comerciais, 
clientes, ofertas ou planos. Isso inclui conversas sobre:

• Preços individuais de uma empresa, mudanças de 
preços, diferenciais de preço, aumento de preços, des-
contos, abatimentos, condições de crédito ou dados 
sobre preço, custos, produção, capacidade, estoque ou 
vendas;
• Políticas de preços do setor, níveis de preços ou 
mudanças de preços.

Nunca converse com um concorrente sobre a situação 
do mercado em que você atua.

2. Associações comerciais 
setoriais (trade association)

As associações comerciais setoriais (trade association) 
desempenham funções úteis e legítimas e podem ser 
apoiadas pelos integrantes de um setor em determina-
das circunstâncias. No entanto, as reuniões dessas 
associações criam oportunidades para encontros 
formais e informais entre concorrentes e, consequente-
mente, expõem as pessoas e as empresas presentes a 
um maior risco de que haja suspeitas sobre a existência 
de conluio se tais reuniões forem seguidas de uma ação 
paralela.

Assim sendo, os empregados da Tuper não estão 
autorizados a participar de nenhuma associação 
comercial, salvo se a Administração determinar que 
tal associação tem uma finalidade importante e ade-
quada, e aprovar o pedido de participação nessa 
associação. Se houver dúvida, consulte o departa-
mento jurídico.

A participação em associações comerciais setoriais 
deve ser periodicamente analisada pela Administra-
ção. Ao comparecer em reuniões de associações 
comerciais setoriais aprovadas pela Administração 
(Tuper), as diretrizes que versam sobre o contato com 
os concorrentes devem ser rigorosamente seguidas. 
Além disso, dentro dessas associações, devem ser 
tomados os cuidados especiais a seguir:

Consulte a Administração da sua empresa antes de 
participar de uma associação comercial setorial 
(trade association) e obtenha a aprovação necessária 
do departamento jurídico;

Insista em receber, antes de cada reunião, a pauta 
que estabeleça, especificamente, o que ocorrerá e os 
itens a serem discutidos. Tais informações devem ser 
suficientemente claras para que seja avaliada a perti-
nência da discussão, considerando-se as pessoas 
que estarão presentes.

Informe ao departamento jurídico, com antecedên-
cia, sobre as próximas reuniões da associação e 
forneça-lhe informações suficientes para que possa: 
confirmar a finalidade da reunião; quem estará 
presente; analisar a pauta e avaliar se um advogado 
da Tuper também deverá estar presente.

Siga rigorosamente a pauta. Se forem discutidos 
assuntos que não estejam na pauta, a sua utilização 
como registro preciso da reunião e dos assuntos 
tratados fica prejudicada.

Certifique-se de que a ata da reunião seja feita como 
minuta para ser revisada antes de ser finalizada.
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Não discuta nem mesmo a situação do mercado em que 
você atua com ninguém na reunião – siga isso como 
regra e você evitará qualquer discussão de preço, outras 
condições comerciais, clientes, ofertas, planos ou aspec-
tos relacionados aos mesmos.

Não participe de conversas paralelas nas reuniões da 
associação, em eventos sociais ou em refeições entre 
você e um ou mais representantes de empresas concor-
rentes – fique com seus colegas da Tuper sempre que 
possível.

Lembre-se que a auto-regulação industrial não é bem 
vista pelas autoridades de defesa da concorrência e deve 
ser previamente informada como ato de concentração 
nos termos do da Lei Federal 12.529/11. Consulte o 
departamento jurídico em caso de qualquer dúvida.

Se a associação elaborar estatísticas do setor, não forne-
ça os dados comerciais da Tuper (nem concorde em rece-
ber dados), salvo se os serviços de estatísticas ofereci-
dos tiverem sido tratados e aprovados pelo departa-
mento jurídico.

3. Reuniões Planejadas 
com Concorrentes

De tempos em tempos, pode haver ocasiões em que a 
Tuper se reúna com seus concorrentes por motivos 
comerciais legítimos (por exemplo, joint ventures, con-
tratos de fornecimento, etc.), mesmo que não seja em 
reuniões das associações comerciais setoriais.

Todas as políticas e diretrizes estabelecidas com rela-
ção a contatos individuais com concorrentes e reuni-
ões de associações comerciais setoriais devem ser 
rigorosamente seguidas nas reuniões planejadas com 
concorrentes. O departamento jurídico deve ser envol-
vido na preparação e estar presente na reunião, salvo em 
caso de orientação do departamento jurídico em sentido 
contrário.

4. Benchmarking 
(Processo de Comparação de Índices de Desempenho)

A princípio, benchmarking com concorrentes da Tuper 
nunca é permitido, salvo quando for feito por um consul-
tor externo. Mesmo nesse caso, são aplicáveis regras 
rigorosas.

5. Market Intelligence 
(Inteligência de Mercado)

Inteligência de mercado somente pode ser obtida de 
fontes outras que não sejam nossos concorrentes, 
tais como publicações, inclusive relatórios comerciais, 
etc. Mesmo se essas fontes não lhe proporcionarem 
tanta informação quanto você gostaria ou precisaria, 
nunca peça informações aos nossos concorrentes.

Da mesma forma, você não deve incentivar clientes 
ou fornecedores a lhe fornecerem os preços dos con-
correntes ou informações sobre a política comercial 
deles. Se um cliente ou fornecedor vier a lhe fornecer 
tal informação, relate isso ao departamento jurídico e 
mantenha um registro por escrito da fonte de tal 
informação e das circunstâncias em que a mesma lhe 
foi fornecida.

Obtenha a inteligência de mercado necessária de 
fontes públicas e não de seu concorrente.

Mantenha registro por escrito da fonte de qualquer 
informação assim obtida e das circunstâncias em que 
foram fornecidas.

Não se reúna ou de qualquer forma se corresponda 
com seu concorrente sobre inteligência de mercado.

II. Abuso de Poder de Mercado 
por um Agente Econômico Dominante

Um comportamento considerado absolutamente 
legal se praticado por vendedor que não possua 
poder de mercado, poderá ser considerado como 
infração anticompetitiva (“abusiva”) caso seja pratica-
do por vendedor que possua poder de mercado.

Considera-se que têm poder ou dominância de mer-
cado aqueles agentes econômicos que possuem 20% 
de participação no mercado em determinado produto 
e/ou serviço dentro de determinada área geográfica, 
sendo certo que os clientes tendem a não trocar seus 
produtos pelos produtos dos concorrentes, caso tais 
produtos sofram um pequeno, porém constante 
aumento de preço.
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Os seguintes comportamentos podem caracterizar con-
dutas abusivas:

• Estabelecer a política de preços de seu cliente: 
como, por exemplo, impor, no comércio de bens ou 
serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, 
preços de revenda, descontos, condições de pagamento, 
quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou 
quaisquer outras condições de comercialização relativas 
a negócios destes com terceiros.

• Divisão de mercado por áreas de vendas 
(e.g. restrições de exportação) ou por consumidores 
(contratos de exclusividade excessivos ou de longo 
prazo; condição de fornecedor exclusivo, etc.).

• Proibição de venda de produtos de concorrentes 
imposta ao comerciante e/ou ao distribuidor (exceto em 
certos casos).

• Seleção ou rejeição de clientes ou de fornecedores
(a recusa de venda de bens ou a prestação de serviços, 
dentro das condições comerciais normais, caracteriza 
infração anticompetitiva se quem recusa detém poder 
de mercado).

• Preços discriminatórios e outros tratamentos dife-
renciados a clientes e fornecedores, como, por exem-
plo, discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou 
serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou 
de condições operacionais de venda ou prestação de 
serviços. A diferenciação será considerada lícita se as 
condições diferentes ocorrerem devido a objetivos justi-
ficáveis economicamente.

• Vendas casadas: subordinar a venda de um bem à 
aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou 
subordinar a prestação de um serviço à utilização de 
outro serviço ou à aquisição de um bem.

• Preços predatórios: um agente com posição domi-
nante em determinado mercado não pode vender injus-
tificadamente sua mercadoria abaixo do preço de custo 
com o intuito de reduzir a competição ou eliminar seus 
concorrentes e, em seguida, impor preços excessivos ou 
aumentar sem justa causa o preço dessa mercadoria.

Punições severas estabelecidas pela legislação de 
defesa da concorrência, sem prejuízo de outras, 
serão aplicadas às infrações listadas anterior-
mente.

Se você acredita que a Tuper possui poder de merca-
do em relação a um determinado produto ou serviço, 
ou se você está negociando com um cliente ou 
fornecedor que detenha poder de mercado, consulte 
o departamento jurídico. Outrossim, se um cliente ou 
fornecedor propuser acordo que implique qualquer 
das práticas acima descritas, você deve imediata-
mente consultar o departamento jurídico.

A Tuper somente deverá propor um acordo desse 
tipo com a aprovação do departamento jurídico.

Acordos para compra e/ou venda conjunta sempre 
podem afetar a concorrência e nunca devem ser 
celebrados antes de consultado o departamento 
jurídico.

III. Precisão nos Documentos Escritos

Seja preciso nos textos de suas correspondências, 
e-mails e memorandos sobre os negócios com os 
quais a Tuper atua, sobre concorrência e concorren-
tes.

Aquilo que escrevemos pode ser facilmente retirado 
do contexto em que foi inserido e provocar suspeitas 
infundadas e incorretas sobre nossa conduta comer-
cial e/ou os mercados em que concorremos. Algu-
mas diretrizes simples podem evitar muitos proble-
mas:

Use sempre linguagem clara, concisa e completa e 
evite hipérboles e exageros.

Limite os memorandos, e-mails ou cartas sobre 
questões relacionadas à concorrência ou preços 
competitivos, às declarações de fatos e sempre 
forneça a fonte das informações.

Nunca exagere ao descrever a posição de mercado 
e/ou estratégia de mercado da Tuper.
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Nunca escreva memorandos internos de forma que se 
possa suspeitar que a Tuper está praticando atividade 
predatória, que há algum tipo de entendimento em con-
luio entre concorrentes ou que a Tuper tem qualquer tipo 
de intenção anticoncorrencial (por exemplo, referências 
“liquidar” a concorrência).

O cumprimento dessas diretrizes reduzirá substancial-
mente o risco de suspeitas infundadas caso a Tuper 
venha a enfrentar uma investigação por práticas anti-
concorrenciais no futuro.

IV. Investigações Governamentais

Diretores e empregados devem informar imediatamen-
te ao departamento jurídico quando houver alegações, 
seja de concorrentes, clientes ou de qualquer outra 
fonte, de que a Tuper está envolvida em práticas ilegais.

É política da Tuper cooperar, de todas as formas apro-
priadas, com as autoridades governamentais compe-
tentes com relação a qualquer investigação por elas 
conduzidas no desempenho normal de suas funções. 

Uma investigação governamental, nesse sentido, 
significa qualquer questionamento feito por uma autori-
dade local, estadual ou nacional relativa às atividades da 
Tuper ou de suas controladas, ou a possíveis infrações 
civis ou criminais de qualquer legislação.

Nos termos da legislação brasileira antitruste, as autori-
dades de órgãos tais como Poder Judiciário, Secretaria 
de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ), 
Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministé-
rio da Fazenda (SEAE/MF), Conselho Administrativo de 
Defesa da Concorrência (CADE/MJ), Ministério Público 
Federal e/ou Estadual, Polícia Federal ou Estadual 
podem requisitar informações escritas e/ou orais (oiti-
vas) à Tuper em qualquer lugar do Brasil. Essas autorida-
des também podem proceder, a qualquer momento, a 
Inspeções e Busca e Apreensão nos estabelecimentos 
da Tuper. Portanto, é importante que qualquer investiga-
ção governamental que não seja de rotina, tanto em 
matéria de defesa da concorrência quanto de qualquer 
outra, seja coordenada dentro da Tuper e tratada de 
forma imediata e ordenada.

O chefe do departamento jurídico (General Coun-
sel) do Grupo Tuper deve ser imediatamente infor-
mado quando qualquer empregado for abordado 
por qualquer pessoa ou autoridade conduzindo 
uma investigação governamental sobre uma pos-
sível infração às leis de defesa da concorrência.

Para garantir a coordenação adequada e o forneci-
mento de informações precisas e completas, bem 
como para proteger os direitos da Tuper e de seus 
empregados, nenhuma informação sobre os negó-
cios da Tuper, seja ela verbal ou escrita, deve ser 
fornecida, salvo após a análise, aconselhamento e 
aprovação prévia do departamento jurídico. As Dire-
trizes da Tuper sobre Inspeções Não Anunciadas e 
Anunciadas devem ser seguidas no caso de inspe-
ções nas instalações da Tuper conduzidas por autori-
dades de defesa da concorrência.

A destruição de quaisquer registros ou documentos 
da Tuper deve sempre observar as regras da Tuper 
sobre a retenção de documentos e registros. 
Nenhum registro ou documento da Tuper pode ser
destruído ou alterado durante uma investigação 
governamental ou interna.

V. Conseqüências da Infração 
das Leis de Defesa da Concorrência

Infringir as leis de defesa da concorrência pode resul-
tar em penalidades significativas tanto para a 
Tuper quanto para as pessoas físicas envolvidas, 
inclusive, em determinados casos e países, sob 
pena de prisão.

Na prática de infrações será imposta à empresa 
multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento no 
último exercício à instauração do processo, no ramo 
da atividade empresarial em que ocorreu a infração. 
E ao administrador será cominado multa de 1% a 20% 
daquela aplicada à empresa ou pessoa jurídica. Para 
as demais pessoas físicas e jurídicas em que não é 
possível se utilizar o critério do faturamento bruto, a 
multa será de 50 mil a 2 bilhões de reais. Em caso de 
reincidência, as multas referidas serão aplicadas em 
dobro.
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E, além das penalidades civis e criminais, as infrações às 
leis de defesa da concorrência também estão sujeitas a 
ações de indenização que permitem a particulares (por 
exemplo, clientes) o direito de recuperar montantes 
substanciais por conta dos danos causados pela condu-
ta ilegal.

Multas criminais e/ou civis, indenizações por perdas e 
danos e, principalmente, danos à reputação de uma 
empresa no mercado podem causar grande impacto aos 
seus negócios.

Contratos contendo cláusulas ilegais podem ser consi-
derados inexeqüíveis e inválidos.
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