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RESUMO 

 

CECCATO, M. A. Cartéis em contratações públicas e o Direito Administrativo. 2017. 

223 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

 

A dissertação tem por objetivo analisar os cartéis em contratações públicas sob uma 

perspectiva do Direito Administrativo brasileiro. A pesquisa (doutrinária, normativa e 

empírica) e a exposição do tema seguiram três eixos de aprofundamento principais. O 

primeiro capítulo focou os fundamentos jurídicos inerentes aos cartéis em contratações 

públicas, analisando os principais prejuízos causados por tais fraudes colusivas, a 

identificação do instituto e o tratamento conferido pela legislação brasileira ao longo do 

tempo. O segundo capítulo focou a forma de atuação dos cartéis em contratações públicas, 

investigando as principais condições ou circunstâncias que favorecem o surgimento e a 

conservação desses conluios, bem como sistematizou os principais tipos de práticas 

colusivas verificadas nas contratações administrativas e os respectivos indícios de fraude. 

Por fim, o terceiro capítulo focou o sancionamento administrativo contra esses cartelistas, 

examinando as principais penalidades possíveis de serem aplicadas pela Administração 

Pública e as peculiaridades relacionadas aos processos administrativos sancionadores, 

apontando ainda possíveis contramedidas a serem adotadas, inclusive consensualmente. A 

pesquisa evidenciou que os cartéis em contratações públicas causam prejuízos ainda maiores 

que aqueles cartéis atuantes exclusivamente no mercado privado, possuindo elementos 

característicos e tratamento jurídico próprio ao longo do século XX. Verificou-se que 

determinadas condições relacionadas à própria dinâmica das contratações públicas 

favorecem o surgimento de cartéis nesse segmento, os quais usualmente adotam mais de um 

tipo de prática colusiva com o objetivo de fraudar e dissimular a competividade entre os 

concorrentes. Constatou-se, ainda, a existência de uma pluralidade de sanções 

administrativas atualmente possíveis de serem cominadas contra esses infratores, muito 

embora haja grande dificuldade processual para se comprovar a existência dos acordos 

colusivos, o que justifica o crescente movimento de consensualização nesse campo 

sancionatório (principalmente por meio da celebração de acordos de leniência e de 

compromissos de cessação de prática), a fim de conferir uma resposta punitivo-preventiva 

minimamente satisfatória por parte da Administração Pública. 

 

Palavras-chave: Cartéis. Contratações públicas. Fraudes em licitações. Sanções 

administrativas.  



 

ABSTRACT 

 

CECCATO, M. A. Cartels in public procurement and Administrative Law. 2017. 223 p. 

Dissertation (Master degree) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The purpose of this dissertation is to analyze cartels in public procurement under a Brazilian 

Administrative Law perspective. The research (doctrinaire, normative and empirical) and 

the exposition of the subject were based on three main aspects of analysis. The first chapter 

focused on the legal bases regarding cartels in public procurement, analyzing the main 

damages caused by such collusive frauds, the identification of the institute and the treatment 

by Brazilian legislation over time. The second chapter focused on how cartels operate in 

public procurements, investigating the main conditions or circumstances that favor the 

emergence and establishment of these frauds, as well as systematizing the main types of 

collusive practices observed in administrative procurements and the respective signs of 

deception. Finally, the third chapter focused on the administrative sanctioning against these 

cartelists, examining the main penalties possible to be imposed by the Public Administration 

and the peculiarities related to administrative sanctioning procedures, pointing out possible 

countermeasures to be adopted, even consensually. The research showed that cartels in 

public procurement cause even greater losses than cartels that operate exclusively in the 

private market, having distinctive elements and a specific legal treatment throughout the 

twentieth century. It was verified that certain conditions related to the dynamic of public 

procurements favor, in this segment, the emergence of cartels, which usually adopt more 

than one type of collusive practice with the purpose of defrauding and dissimulating 

competition among business players. The existence of several administrative sanctions, 

currently possible to be imposed on these offenders, was also observed, although there is 

great procedural difficulty in proving the existence of the collusive agreements, which 

justifies the growth of a consensus movement in this area (mainly through leniency and 

settlement agreements), to provide a minimally satisfactory punitive-preventive response by 

the Public Administration. 

 

Keywords: Cartels. Public procurement. Bid-rigging. Administrative sanctions. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Cartéis em contratações públicas podem ser entendidos, genericamente, como 

ajustes ilícitos entre concorrentes do mercado com o objetivo de fraudar a competitividade 

prévia aos contratos celebrados com a Administração Pública.  

 

  Como os cartéis em contratações públicas podem ser analisados sob 

diferentes perspectivas jurídicas, a fim de evitar o risco de uma ampliação demasiada do 

objeto de estudo a pesquisa foi centrada em uma análise a partir do Direito Administrativo 

(daí o título escolhido “Cartéis em contratações públicas e o Direito Administrativo”).1 

Além disso, porque vigora em nosso ordenamento jurídico a obrigação constitucional de 

licitar, é natural que o desenvolvimento do trabalho seja focado no estudo dos cartéis em 

contratações públicas precedidas de licitação. 

 

  As chamadas contratações diretas (sem licitação prévia) são hipóteses de 

exceção em nosso ordenamento jurídico,2 razão pela qual os cartéis atuantes nas contratações 

por dispensa, dispensabilidade ou inexigibilidade de licitação são abordados de maneira 

subsidiária ao longo do trabalho e apenas quando suas peculiaridades se mostrarem 

relevantes, até porque muitos dos aspectos a serem enfrentados para os cartéis em licitações 

públicas são também aplicáveis aos cartéis nas contratações públicas diretas.3 

 

                                                 
1 Entretanto, sendo os cartéis em contratações públicas um tema multidisciplinar, sempre que imprescindível 

foram pesquisados e abordados conceitos e institutos próprios de outras disciplinas jurídicas, principalmente 

do Direito Concorrencial e do Direito Penal, os quais mantêm intrínseca relação com a prevenção e repressão 

a cartéis em geral. Em realidade, o fenômeno jurídico é uno, sendo uma questão meramente didática a análise 

dos cartéis em contratações públicas a partir de um enfoque administrativista. Como bem salienta Edmir Netto 

de Araújo, “o estudo sistematizado de certa disciplina jurídica deve ter sempre presente o entrelaçamento com 

as demais matérias do mesmo ou de outro ramo do Direito. Com efeito, o Direito é uno, é um só, e se bifurca 

em direito público e direito privado como ramos, mais para fins didáticos e de conceituação do que 

propriamente como manifestação natural da precisão científica” (ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito 

administrativo, 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 56). Em sentido análogo, cf. MARRARA, Thiago. 

Sistema brasileiro de defesa da concorrência: organização, processos e acordos administrativos. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 4). 
2 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo, p. 583. 
3 Outra razão para a subsidiariedade do estudo dos cartéis nas contratações públicas diretas é o fato de que elas 

são, muitas vezes refratárias à própria ideia de competição, como, por exemplo, nos casos de fornecedores 

exclusivos, em que a competição é inviável e, por conseguinte, não se pode cogitar a existência de cartéis. 

Como os cartéis se desenvolvem, teoricamente, apenas em ambientes em que exista competição comercial, as 

licitações públicas (que somente ocorrem quando há competição viável) se mostram muito mais relevantes de 

serem focadas do que as hipóteses excepcionais de contratações diretas. 
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  Ultrapassada essa delimitação positiva do tema, são imprescindíveis também 

algumas delimitações de ordem negativa. 

 

  Primeiramente, o trabalho não analisa em profundidade os cartéis como 

categoria jurídica geral, com seus requisitos e efeitos tipicamente concorrenciais e penais, 

ou mesmo puramente econômicos. Esta limitação afasta, de imediato, quaisquer 

aprofundamentos com relação aos cartéis atuantes no setor privado em geral (ainda que 

possam existir elementos comuns entre estes e os cartéis em contratações públicas). 

 

  Também não integra o núcleo do trabalho o estudo de fraudes licitatórias e 

contratuais em geral, como direcionamentos de editais de licitação, abuso de forma de 

pessoas jurídicas, utilização de pessoa jurídica interposta, corrupção ativa e passiva, 

superfaturamento, omissões dolosas no processo licitatório e na gestão do contrato, atos de 

improbidade etc. Embora essas condutas sejam também ilícitas e muitas vezes correlatas aos 

cartéis em contratações públicas, as formas de punição e as respectivas sanções são 

geralmente distintas. Tais fraudes somente são mencionadas e analisadas ao longo do 

trabalho se, paralelamente, mantiverem alguma relação com o tema central desenvolvido. 

 

  Por fim, o objeto de estudo também não se confunde com o fenômeno da 

corrupção nas contratações públicas, muito em voga nos tempos atuais em função do advento 

da Lei 12.846/2013 (“lei anticorrupção”) e dos noticiários nacionais, que têm reportado 

constantes fraudes principalmente no âmbito das licitações promovidas por entidades da 

Administração Pública direta e indireta. 

 

  Enquanto a corrupção é uma fraude verticalizada, que pressupõe a 

participação de ao menos um agente público que busca vantagens pessoais no esquema, os 

cartéis em contratações públicas são fraudes horizontais, exclusivamente entre agentes 

privados, que buscam eliminar a competição prévia à celebração dos contratos 

administrativos.4  

                                                 
4 OCDE. Collusion and corruption in public procurement, 2010, p. 9. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/46235884.pdf>. Acesso em: 21 abr. 2015: “Collusion involves 

a horizontal relationship between bidders in a public procurement, who conspire to remove the element of 

competition from the process. […] Corruption constitutes a vertical relationship between the public official 

concerned, acting as buyer in the transaction, and one or more bidders, acting as sellers in this instance.” Em 

livre tradução: “A colusão [cartel] envolve uma relação horizontal entre os proponentes em uma contratação 

 

http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/46235884.pdf
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  Embora seja bastante comum que os cartéis em contratações públicas e a 

corrupção ocorram conjuntamente e que seus efeitos muitas vezes sejam parecidos (ambos 

impactam na função alocativa e eficiência dos gastos públicos), isso não quer dizer que os 

fenômenos devam ser considerados iguais. Precisam, pois, ser devidamente individualizados 

e tratados com rigor científico ao longo do trabalho, razão pela qual a questão da corrupção 

também somente será enfrentada quando relevante para compreensão de alguma questão 

específica relacionada à cartelização nas contratações públicas. 

 

  Em linhas gerais, essas são as delimitações primárias do tema. 

 

  Para um adequado desenvolvimento do trabalho, foram adotadas três 

hipóteses ou questionamentos principais, a fim de delimitar ainda mais o objeto de estudo, 

orientar a pesquisa e possibilitar, ao fim, uma compreensão sistemática do tema pretendido. 

São estes os três grupos de questionamentos norteadores do trabalho: 

 

1.  Quais os fundamentos e elementos identificadores dos cartéis em 

contratações públicas? Quais suas peculiaridades em relação aos cartéis em geral, 

inclusive com relação ao seu tratamento legislativo? 

 

2.  Quais circunstâncias facilitam o surgimento dos cartéis em contratações 

públicas e como eles efetivamente atuam? 

 

3.  Como a Administração Pública pode responder punitivamente aos cartéis em 

contratações públicas? Quais as sanções administrativas aplicáveis a esses cartelistas e 

quais as peculiaridades processuais envolvidas? 

 

  A fim de manter um trabalho coeso, com sistemático enfrentamento desses 

questionamentos e evitando-se abordagens circulares, o trabalho foi estruturado em três 

capítulos principais, cada um deles destinado a tratar pormenorizadamente os 

questionamentos suscitados. 

 

                                                 
pública, que conspiram a fim de eliminar o elemento de competição do processo. [...] A corrupção constitui 

uma relação vertical entre o agente público, que atua como comprador na transação, e um ou mais licitantes, 

que atuam como vendedores na ocasião”. 
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  No primeiro capítulo, serão abordados os principais impactos e elementos 

identificadores dos cartéis em contratações públicas (principalmente os licitatórios), 

buscando seu conceito e características diferenciadoras em relação às demais espécies de 

cartel. Feita essa identificação preliminar, será realizado um estudo comparativo sobre como 

se deu o tratamento legislativo dos cartéis em contratações públicas, no Brasil, a partir do 

século XX.  

 

  No segundo capítulo, já em um plano mais concreto das contratações 

públicas, serão analisadas as principais condições ou circunstâncias que favorecem a prática 

de cartéis nesse segmento, organizando-se, na sequência, uma tipologia das principais 

práticas colusivas adotadas pelos concorrentes. Ao fim desse segundo capítulo, 

aproveitando-se a compreensão prévia das condições facilitadoras de cartelização e do 

comportamento colusivo entre concorrentes, serão sistematizados alguns dos principais 

indícios que apontam para a existência de cartéis nas contratações públicas.  

 

  No terceiro e último capítulo, a abordagem cuidará especificamente do 

sancionamento administrativo contra os integrantes de cartéis em contratações públicas. 

Serão sistematizadas as principais sanções administrativas aplicáveis a esses cartelistas e 

apontadas algumas peculiaridades relacionadas aos processos administrativos 

sancionadores. Ao término do capítulo, caberá ainda menção aos acordos no processo 

administrativo sancionador, ajustes cada vez mais comuns entre a Administração Pública e 

os membros de um cartel como forma de desmantelar tal prática. 

  

  Finalizando o trabalho, serão confrontados os objetivos e questionamentos 

iniciais com as conclusões parciais de cada capítulo, encerrando sistematicamente o estudo 

e permitindo uma adequada compreensão do fenômeno dos cartéis em contratações públicas, 

com as delimitações já expostas. 

 

  Cabem, por fim, algumas observações quanto à metodologia que permeou a 

pesquisa e o desenvolvimento da dissertação.  

 

  O estudo foi focado nos cartéis em contratações públicas e seu sancionamento 

no Direito Administrativo brasileiro, de modo que os trabalhos acadêmicos, normas e casos 

de outras jurisdições foram acessórios à compreensão do tema em âmbito nacional e 
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mencionados somente para efeitos comparativos, desde que relevantes para um determinado 

tópico estudado. As publicações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), por exemplo, um dos principais repositórios do tema no plano 

internacional, foram largamente utilizadas, mas sempre destinadas à compreensão dos 

cartéis em contratações públicas no território nacional. 

 

  No mais, adotou-se uma metodologia essencialmente dogmática, com 

enfoques analítico, normativo e empírico. 

 

  O método analítico consistiu na desconstrução e reconstrução5 do tema a 

partir da análise, primeiramente, da doutrina jurídica brasileira, investigando os fundamentos 

teóricos dos cartéis em contratações públicas e suas peculiaridades. Recorreu-se também, 

quando necessário, a análises econômicas da cartelização nesse segmento, o que foi 

amplamente encontrado no levantamento bibliográfico realizado. 

   

  Paralelamente ao exame de trabalhos doutrinários, a análise comparativa de 

diplomas normativos (Constituição Federal, leis formais e atos normativos infralegais) foi 

outro método aplicado ao longo da pesquisa. O levantamento e catalogação dos principais 

diplomas relacionados ao tema foram feitos sempre por meio de uma leitura qualificada e 

com o objetivo de identificar o tratamento normativo conferido aos cartéis em contratações 

públicas ao longo da história do Direito brasileiro. 

 

  Por fim, como na ciência jurídica sempre se busca uma relação entre o 

particular e o universal e um equilíbrio entre a teoria e a prática,6 o enfoque empírico foi 

complementar aos enfoques doutrinário e normativo e trabalhou com casos da jurisprudência 

judicial e administrativa (principalmente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

e do Tribunal de Contas da União). Deve-se ressaltar, no entanto, que o exame empírico 

assumiu feição acessória, porque mesmo que fossem levantados e analisados todos os 

precedentes relacionados ao tema da dissertação, ainda assim não seria possível formular 

                                                 
5 DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 31: 

“o primeiro gesto do conhecimento é desconstrutivo (questionador), para, depois, ser reconstrutivo 

(propositivo) e permanecer sempre aberto, discutível”. 
6 FLORES, Alfredo de J. O estudo de casos na perspectiva da metodologia jurídico-filosófica. Revista 

Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, v. 4, n. 3, 2009, p. 9. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.5902/198136947036>. Acesso em: 4 maio 2015. 

 

http://dx.doi.org/10.5902/198136947036
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quaisquer conclusões peremptórias acerca do comportamento dos julgadores quando lidam 

com a questão, principalmente devido à alta especificidade dos fatos em casos de cartéis.7  

  

  Expostas todas as questões introdutórias necessárias para a adequada 

compreensão do objeto de estudo, passa-se ao desenvolvimento do tema. 

  

                                                 
7 Vício metodológico bastante comum é acreditar que um espaço amostral selecionado (no caso, precedentes 

administrativos ou judiciais) seria suficiente para predizer que casos assemelhados, no futuro, acabariam tendo 

a mesma solução já verificada no passado. Entretanto, como bem observa Pedro Demo (Praticar ciência, p. 

15), “a constatação empírica de fatos não permite extrair leis inamovíveis, porque esta constatação é sempre 

contingente; que as coisas pareçam empiricamente não garante que sejam ou devam ser assim”. 
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CONCLUSÃO 

 

  De acordo com as hipóteses e questionamentos suscitados na introdução deste 

trabalho, o tema dos cartéis em contratações públicas e sua relação com o Direito 

Administrativo foi dividido em três capítulos principais: o primeiro destinado à compreensão 

dos principais fundamentos existentes por detrás do fenômeno; o segundo voltado para a 

compreensão das condições de surgimento e formas de atuação desses cartéis e o terceiro 

direcionado a um enfrentamento dos principais pontos relacionados ao sancionamento 

administrativo contra esses ajustes ilícitos. 

 

  Com base nessa divisão inicialmente proposta e na pesquisa realizada, é 

possível extrair algumas conclusões que sintetizam este trabalho. 

 

  No que diz respeito aos principais fundamentos subjacentes aos cartéis em 

contratações públicas, tem-se que quaisquer conluios (sejam eles em contratações públicas 

ou não), ao mitigarem artificialmente as condições concorrenciais do mercado, implicam o 

pagamento de valores injustamente mais elevados por um dado produto ou serviço, além de 

restringirem as opções de escolha disponíveis ao comprador e desestimularem inovações 

tecnológicas.  

 

  No âmbito das contratações públicas, além desses, os prejuízos causados por 

cartéis são ainda maiores, pois afora o efeito desmoralizante (principalmente quando 

associados à corrupção de agente públicos), os sobrepreços pagos pela Administração 

Pública (e custeados por todos os contribuintes) implicam a redução de recursos disponíveis 

para as demais prestações administrativas, o que atinge principalmente as classes mais 

pobres, naturalmente mais dependentes da atuação estatal. 

 

  Buscando-se uma identificação primária dos cartéis em contratações públicas 

enquanto instituto jurídico, verifica-se que eles podem ocorrer tanto nas contratações 

precedidas de licitação como nas contratações diretas, embora neste caso sejam menos 

comuns. De todo modo, independentemente da existência ou não de prévia licitação, os 

cartéis atuantes em contratações públicas são caracterizados essencialmente (i) por causarem 

um prejuízo direto ao erário e indireto a todos os contribuintes, (ii) por serem 

necessariamente ilícitos (ao menos do ponto de vista administrativista) e (iii) demandarem 
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dos cartelistas uma estratégia de atuação mais complexa do que aquela que se verificaria no 

mercado privado, principalmente quanto ao manejo das regras de contratação administrativa.  

   

  Por meio de um estudo comparativo, analisando-se o modo pelo qual os 

cartéis em contratações públicas foram tratados pela legislação nacional a partir do século 

XX, concluiu-se que ao menos desde 1922 sempre houve no ordenamento brasileiro 

mecanismos jurídicos (ainda que indiretos) de combate à cartelização nesse segmento, mas 

que a existência de leis, por si só, não foi (ou é) suficiente para coibir o fenômeno, 

mostrando-se imprescindível a efetiva predisposição dos órgãos de controle em compreender 

a sistemática por detrás desses ajustes colusivos e em conjugar esforços para reprimir a 

prática.  

 

  Também o estudo comparativo legislativo permitiu a conclusão de que a 

partir da década de 1990 passou a existir uma complexa sobreposição de mecanismos de 

controle e de instâncias administrativas sancionadoras, dificultando uma operacionalização 

juridicamente coerente do sistema repressivo contra cartéis em contratações públicas. 

 

  Já quanto à forma de atuação dos cartéis em contratações públicas, foram 

analisadas as principais condições que favorecem essa prática, cuja compreensão é essencial 

para se entender como surgem e se mantêm os cartéis atuantes contra a Administração 

Pública. Constatou-se que algumas dessas condições são tipicamente comerciais, 

relacionadas à dinâmica do mercado fornecedor, mas outras circunstâncias que facilitam a 

cartelização decorrem da própria lógica e funcionamento das contratações públicas no 

Brasil.  

 

  Demonstrou-se que a modelagem das contratações, a rigidez do procedimento 

anterior ao contrato, as barreiras à entrada e a padronização proporcionadas pelos editais, 

bem como a própria publicidade administrativa, por exemplo, são características próprias 

das contratações públicas que favorecem o surgimento de conluios. A análise dessas 

condições facilitadoras permitiu concluir que as contratações públicas, principalmente 

aquelas precedidas de licitação, são altamente propensas ao surgimento de cartéis contra a 

Administração Pública. 
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  De todo modo, ainda que presentes condições facilitadoras ao surgimento de 

cartéis nas contratações públicas, o prejuízo contra a Administração somente se verifica a 

partir da efetiva adoção de determinados tipos de práticas colusivas pelos concorrentes.  

 

  Pode-se falar em “tipos” colusivos pelo fato de que os comportamentos 

anticoncorrenciais praticados pelos membros do conluio se manifestam de diversas formas 

e em diferentes momentos do processo de contratação pública. Além disso, é comum a 

existência de uma combinação de práticas colusivas contra a Administração Pública, sendo 

impossível um arrolamento fechado e taxativo das condutas fraudulentas que podem ser 

verificadas nas contratações públicas. 

 

  Como visto, a fixação de preços, as propostas de cobertura, o direcionamento 

do vencedor por meio de supressão de propostas, o rodízio de adjudicatários e a divisão do 

mercado são práticas colusivas que, usualmente, são adotadas de maneira complementar 

pelos membros do cartel com o intuito de fraudar o caráter competitivo de uma dada 

contratação. Afora isso, determinadas práticas aparentemente legais (como subcontratações, 

formação de consórcios e criação de novas pessoas jurídicas) podem ser manejadas apenas 

para facilitar a transferência ilegítima de recursos para os cartelistas. 

 

  Com relação ao sancionamento administrativo, também por meio de um 

estudo tipológico identificou-se que o ordenamento jurídico brasileiro atualmente congrega 

uma pluralidade de sanções administrativas possíveis de serem cominadas contra aqueles 

que fraudam contratações públicas mediante a prática de cartel, sejam elas pecuniárias, 

impeditivas de direitos, impositivas de deveres ou, ainda, outras sanções residuais. Tanto a 

legislação de licitações e contratos administrativos, quanto a legislação administrativa geral 

e a legislação antitruste preveem determinadas espécies de sanções que, a despeito de terem 

abrangência federativa e prazos de duração diversos, apresentam similitude quanto ao seu 

conteúdo punitivo. 

 

  Entretanto, nem todas as sanções administrativas previstas em abstrato na 

legislação brasileira se mostram adequadas como resposta a toda e qualquer prática de cartéis 

em contrações públicas. Por um imperativo de proporcionalidade sancionatória, as instâncias 

administrativas sancionadoras devem avaliar, caso a caso, a pertinência lógica de cada uma 

das sanções à infração cometida, a fim de serem evitados excessos punitivos e outros 
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prejuízos indiretos à própria Administração Pública, principalmente nos casos em que se 

proíbe o infrator de licitar e contratar com o poder público ou de ter acesso a benefícios 

fiscais e creditícios. Tais penalidades podem colocar em risco, em um primeiro momento, a 

própria preservação da empresa e, em um segundo momento, afetar os seus trabalhadores, o 

mercado consumidor e a arrecadação tributária. 

 

  O estudo das sanções possíveis de serem cominadas contra cartéis em 

contratações públicas também evidenciou a existência de cenários de sobreposição 

sancionatória em âmbito administrativo, o que permite questionar, até mesmo, em qual 

medida o legislador brasileiro efetivamente procurou conferir eficácia normativa ao 

princípio sancionatório do non bis in idem nessa esfera. Embora essa questão específica não 

tenha sido objeto de aprofundamento no trabalho, mostrou-se relevante sua problematização, 

inclusive para futuras pesquisas envolvendo o tema. 

 

  Quanto aos processos administrativos sancionadores, a grande peculiaridade 

processual verificada em relação aos cartéis em contratações públicas diz respeito à 

dificuldade de produção de provas acerca da própria existência de ajustes colusivos entre os 

concorrentes.  

 

  Conquanto a demonstração da existência de todo e qualquer tipo de cartel seja 

dificultosa, no caso específico dos cartéis em contratações públicas essa dificuldade é ainda 

maior, por fatores diversos, como: (i) a manipulação de regras licitatórias pelos membros do 

cartel (e a consequente aparência de legalidade da contratação); (ii) a simulação de 

competitividade nos certames; (iii) o paralelismo de preços proporcionado pelos editais e 

pelas pesquisas mercadológicas não necessariamente configurar um indício de colusão; (iv) 

a ausência de incentivos aos agentes e órgãos públicos para que previnam e apurem a atuação 

de cartéis em uma dada contratação e, até mesmo, (v) a impossibilidade, como regra geral, 

de utilização de interceptações telefônicas contra os cartéis em contratações públicas, já que 

estes são puníveis apenas com pena de detenção, nos termos da atual legislação criminal. 

 

  Apesar dessa dificuldade probatória, como os cartéis em contratações 

públicas deixam alguns indícios característicos de colusão (principalmente pelo fato de 

adotarem uma estratégia específica de atuação contra a Administração Pública), algumas 
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contramedidas propositivas, em um cenário ideal, poderiam facilitar a produção de provas 

contra esse tipo de fraude. 

 

  A primeira delas, de ordem legislativa, implicaria a criação de sistemas de 

bonificação aos agentes públicos que monitorassem e descobrissem esquemas colusivos em 

contratações públicas, o que poderia ser facilitado se a legislação nacional (administrativa e 

criminal) também previsse uma distribuição mais equânime das sanções pecuniárias 

decorrentes do desmantelamento de um cartel, atentando-se, contudo, para o risco de 

excessos punitivos e desvios de finalidade por parte das instâncias sancionadoras, o que 

demanda efetivo debate e ponderação dos valores e interesses conflitantes antes da adoção 

de qualquer medida nesse sentido. 

 

  Ainda em termos de política legislativa, o combate e a produção de provas 

contra cartéis em contratações públicas também poderia ser favorecido caso os crimes de 

cartel previstos na Lei 8.666/1993 (ou na nova lei geral que vier a ser editada) passassem a 

ser sancionados com pena de reclusão, e não apenas com detenção (como atualmente 

estabelecido). Essa medida, além de favorecer uma proporcionalidade sancionatória em 

relação aos crimes genéricos de cartel previstos na Lei 8.137/1990, permitiria a utilização de 

interceptações telefônicas também contra os cartéis atuantes especificamente nas 

contratações públicas, segundo a atual sistemática da Lei 9.296/1996. 

 

  Afora essas questões de ordem legislativa, outras medidas mais concretas que 

poderiam ser adotadas pela Administração Pública visando à produção de provas contra os 

cartéis em contratações públicas envolvem a constante capacitação de servidores públicos 

que atuam nos processos de contratação, o fortalecimento de mecanismos de controle interno 

e externo da Administração, a exigência de apresentação de Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta nas licitações e a ampliação de canais de denúncias, inclusive 

anônimas, embora essa última medida exija maior cautela das autoridades persecutórias para 

que sejam processualmente válidos os atos processuais que decorram das denúncias 

apresentadas anonimamente. 

 

  Por fim, uma medida consensual que ganha cada vez mais forças como meio 

alternativo de comprovar e de desmantelar cartéis atuantes em contratações públicas, 

principalmente em razão das dificuldades probatórias existentes e do grande dispêndio de 
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tempo e recursos por todos os envolvidos, é a celebração de acordos com os infratores, 

prévios ou concomitantes aos processos administrativos sancionadores.  

 

  Independentemente das polêmicas (teóricas e morais) que podem circundar a 

celebração desses ajustes, o fato é que os acordos de leniência e os compromissos de 

cessação de prática têm se tornado instrumentos consensuais de altíssima relevância, 

justamente por garantirem, em grande parte dos casos, ao menos uma repressão satisfatória 

aos cartéis em contratações públicas. Sob uma lógica utilitarista, tais acordos podem se 

mostrar mais convenientes que a condução por longos anos de processos sancionadores que, 

muitas vezes, têm sua eficácia prática esgotada em razão do reconhecimento de nulidades 

por parte do Poder Judiciário ou simplesmente pela morosa resposta dada à sociedade. 

 

  Já os termos de ajustamento de conduta, usualmente capitaneados pelo 

Ministério Público, são mecanismos consensuais que se mostram mais adequados sob uma 

lógica preventiva, principalmente quando celebrados com órgãos e entes da Administração 

Pública visando a uma melhoria da transparência e a um ganho de eficiência no controle 

contra cartéis em contratações públicas. Sobretudo em localidades mais afastadas dos 

grandes centros, onde é mais rara a existência de agentes públicos capacitados, a capilaridade 

proporcionada pela organização do Ministério Público no país pode ser importante aliada na 

criação de uma rede nacional de prevenção e combate a cartéis em contratações públicas. 

 

  Tem-se, assim, que os cartéis em contratações públicas, a despeito de seu 

pouco aprofundamento pela doutrina jurídica brasileira, configuram tema da mais alta 

relevância, tanto para aqueles que integram a Administração Pública e suas instâncias de 

controle quanto para a população em geral (que, afinal, é a grande prejudicada e a mais 

interessada na repressão a esses atos ilícitos). Sem qualquer pretensão de esgotamento do 

tema, espera-se que o trabalho desenvolvido possa contribuir no combate a essa disfunção 

que assola as contratações públicas no Brasil e que a comunidade científica, dedicando maior 

atenção ao fenômeno, colabore cada vez mais para a evolução acadêmica do assunto. 
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