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 O combate aos cartéis tende a ser prioridade em qualquer sistema 
antitruste. Em especial, usualmente se reputa que os atos colusivos, causam 
maiores danos2 quando praticados em contratações públicas, pois atingem 
concomitantemente o erário público, os consumidores indiretos, quem contrata 
com os infratores e os próprios agentes privados que competem nos certames.  

 A principal forma de conluio nas contratações públicas consiste na 
formação de cartéis para fraudar procedimentos licitatórios (bid rigging3). Essa 
prática é usual, e não escapa à repressão do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência (SBDC): o art. 36, §3º, inc. I, d, da Lei 12.529/2011 tipifica 
expressamente esse tipo de conduta como infração à ordem econômica. Na 
previsão do dispositivo, esse tipo específico de cartel se constitui pela prática 
de acordos, combinações, manipulações ou ajuste de comportamentos, preços 
ou outras variáveis econômicas no âmbito das licitações públicas.  

 Ressalta-se ainda que para o sistema brasileiro (art. 36, caput da Lei 
12.529/2011), a configuração da infração independe de culpa: basta que os 
atos praticados gerem (ou possam gerar) efeitos anticoncorrenciais que não 
tenham justificativa em alguma eficiência econômica substancialmente superior 
às repercussões negativas (é onde reside a importância da regra da razão para 
análise das condutas que proporcionam mais benefícios do que desvantagens). 

 A jurisprudência do CADE traz vários exemplos de condenações 
envolvendo esses ilícitos. A título de exemplo, vale destacar dois casos 

                                                           
1 Resumo do artigo elaborado para o PINCADE 2017. 
2 Os danos do cartel consistem principalmente no chamado “sobrepreço”, que consiste no 
preço adicional cobrado pelo cartel em razão da ausência de competitividade. Estudo 
elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
estimou que o preço excessivo gerado pelos cartéis consiste em 20-30% do valor cobrado em 
condições usuais de mercado (Cf. OCDE. Fighting hard core cartels in Latin America and the 
Caribbean, 2005).  
3 “Bid rigging (or collusive tendering) occurs when businesses, that would otherwise be 
expected to compete, secretly conspire to raise prices or lower the quality of goods or services 
for purchasers who wish to acquire products or services through a bidding process. (…) Bid 
rigging can be particularly harmful if it affects public procurement. Such conspiracies take 
resources from purchasers and taxpayers, diminish public confidence in the competitive 
process, and undermine the benefits of a competitive marketplace.” [ORGANIZAÇÃO DE 
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS (OCDE). Guidelines For Fighting Bid 
Rigging In Public Procurement: Helping governments to obtain best value for money. 2009]. 
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clássicos: (i) “Cartel dos Vigilantes”4 (PA n.º 08012.001826/2003-10) e 
(ii)“Cartel das Britas”5 (PA n.º 08012.002127/2002-14), além do mais recente 
“Cartel Saenge-Ônix”6 (PA 08012.009885/2009-21). 

 É importante mencionar que certas condições favorecem a formação dos 
cartéis em licitações: (i) estrutura de mercado – p. ex. poucos competidores; (ii) 
publicidade (conhecimento prévio) dos licitantes envolvidos, que pode ser 
combatida através da inversão de fases do certame; (iii) ocorrência de 
interações repetidas entre os licitantes, o que favorece a coordenação e 
alinhamento de estratégias; (iv) rigidez do regime jurídico das licitações, 
circunstância que reduz a flexibilidade do agente público para agir caso 
constate sinais de conluio. 

 É em face dessas condições desfavoráveis que a atuação da autoridade 
antitruste ganha importância, principalmente através de medidas preventivas. 
Uma atuação responsável e diligente do agente público que conduz o certame 
é imprescindível. Além disso, a fiscalização pelos cidadãos e particulares é de 
suma importância: caso identifiquem alguma irregularidade, poderão se valer 
de Representação perante o CADE. 

 A Administração Pública licita para obter os melhores preços e os 
agentes privados mais qualificados (propostas mais vantajosas). Depois de 
contratados, a maioria desses agentes prestará serviços públicos em setores 
essenciais: infraestrutura, saúde, educação, segurança pública. Só a 
imprescindibilidade desses serviços já revela a importância de que haja efetiva 
concorrência e agentes idôneos contratando com o poder público.  

 Nesse processo, a busca pela eficiência, isonomia e economicidade é 
prioridade, principalmente diante da imposição constitucional do art. 37, inc. 

                                                           
4 Nesse caso, foi apurado que as empresas em conluio atuaram no mínimo de 5 formas: (i) 
combinavam quais delas ganhariam cada licitação (rodízio); (ii) ofereciam preços mais 
elevados com cobertura das outras empresas e (iii) simulavam ambiente competitivo, (iv) além 
de praticarem preços predatórios contra empresas que tentassem desestabilizar o cartel. Outra 
forma de represália era feita através da (v) prática de preços subfaturados nas licitações em 
que participassem empresas de fora do cartel (com o objetivo de excluir o concorrente do 
mercado e posteriormente compensar as perdas entre os agentes envolvidos no cartel).  
5 Constatou-se que as empresas fraudavam os certames principalmente através da divisão de 
mercados por regiões geográficas. Houve condenação também por acerto de preços em 
licitações públicas e contratações com os agentes privados. 
6 Esse cartel oferece um dos melhores exemplos da utilização de subcontratação: durante o 
certame, a empresa que apresentou a melhor proposta (Ônix) foi deliberadamente inerte e 
deixou transcorrer um prazo para prestação de esclarecimentos. Por esse motivo, a segunda 
colocada (Saenge) sagrou-se vencedora. Posteriormente, a entidade licitante (Sabesp) tomou 
conhecimento de que essas duas empresas haviam se associado através de uma Sociedade 
de Propósito Específico (SPE) para execução conjunta das obras. Finalizadas as 
investigações, os envolvidos foram condenados pelo CADE, com aplicação de sanção 
pecuniária em valores significativos. 
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XXI da CF7.  Para isso, a estrutura da licitação costuma ser moldada de forma 
a se obter a maior competitividade possível.  

 Mas na maioria das vezes isso não é suficiente. Os agentes econômicos 
são criativos, e há inúmeras estratégias que viabilizam o conluio. Segundo a 
antiga Secretaria de Direito Econômico – SDE/MJ8 (responsável pela 
investigação e instrução dos processos sob a égide da revogada Lei 8.884/94), 
são 7 as principais formas de atuação dos cartéis em licitações: (i) fixação de 
preços; (ii) direcionamento privado da licitação – definição prévia do vencedor; 
(iii) divisão de mercado (principalmente de forma geográfica); (iv) supressão de 
propostas; (v) apresentação de propostas “pro forma” – formuladas pelo 
licitante por mera formalidade e com o único objetivo de direcionamento (sem 
pretensão de competitividade); (vi) rodízio (ajuste prévio para alternação dos 
vencedores) e (vii) subcontratação, com apresentação de preços elevados pelo 
vencedor para posterior divisão do “sobrepreço” com o subcontratado .   
 Para mitigar o impacto dessas estratégias, eventuais medidas 
preventivas visando a redução de cartéis nas contratações públicas envolvem: 
(i) maior transparência e fiscalização; (ii) realização de estudos mais 
detalhados sobre o objeto a ser contratado (realizados na fase interna da 
licitação); (iii) expansão da abrangência do certame, para aumentar o número 
de participantes; (iv) atenção especial dos agentes públicos (pregoeiros, 
comissão de licitação) com a ocorrência de padrões e condutas suspeitas. 
Destaca-se também a importância na fiscalização da atuação das associações, 
que usualmente servem de instrumento para facilitar a troca de informações 
entre os membros do cartel. 

 Caracteristicamente, esse tipo de cartel é combatido pelas autoridades 
antitruste de forma drástica, pois se utiliza de instrumentos e mecanismos 
refinados para obtenção de lucros adicionais. A experiência do CADE já 
revelou que a obtenção de provas em cartéis não é tarefa fácil, demandando 
na maioria das vezes operações coordenadas de busca e apreensão de 
documentos e análise exaustiva de indícios, medidas que depois costumam ser 
muito questionadas (e eventualmente anuladas) no Judiciário.  

 Enfim, percebe-se que o estudo da prática e repressão de cartéis em 
contratações públicas é de suma importância, pois envolve a prestação de 
serviços essenciais, diretamente ligados ao interesse público e que são 
arcados por todos os contribuintes e consumidores (incluindo os próprios 
concorrentes).  

                                                           
7 Art. 37, inc. XXI da CF: “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.” 
8 BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SDE. Combate a cartéis em Licitações. Publicação 
Oficial, 2008, p. 9-10. 
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 Nesse contexto, e considerando o aumento generalizado das multas 
aplicadas pelo CADE em ilícitos anticoncorrenciais9, é necessário afirmar de 
forma categórica a necessidade de respeito às garantias dos investigados, em 
especial o exercício da ampla defesa, efetivação do contraditório pleno e 
vedação ao uso das provas ilícitas (corolários do devido processo legal - art. 5º, 
incs. LIV, LV e LVI da CF). A razoabilidade e proporcionalidade também se 
destacam como parâmetros de observância obrigatória na estipulação da 
sanção aos agentes infratores. 

 Portanto, reputa-se que as medidas preventivas aliadas à fiscalização 
adequada por parte do poder público (em todas as fases das licitações) e a 
vigilância dos agentes privados idôneos se revelam as melhores soluções para 
aperfeiçoar o combate e enfrentamento dos cartéis em contratações públicas. 
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9 Enquanto nos anos de 2002-2004 o CADE aplicou multas por infrações econômicas 
(condutas) da ordem de 16,7 milhões de reais, o relatório de gestão do exercício de 2015 
indicou que as multas por infrações naquele ano alcançaram o valor de R$ 286,8 milhões. 
Deste total, R$ 179,7 milhões só em condenações de cartéis. Em suma: no decorrer de 11 
anos o valor das multas se tornou aproximadamente 15 vezes maior. (BRASIL. MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA. CADE. Relatórios de gestão dos exercícios de 2007 e 2015. Brasília: março de 
2008 e 2016). 


