
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

BRUNO DE OLIVEIRA LIRA 

 

 

 

 

 

CARTÉIS EM LICITAÇÃO: UTILIZANDO A TEORIA DOS LEILÕ ES 
PARA AVALIAR A LEGISLAÇÃO LICITATÓRIA NACIONAL  

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recife 
2012 



 

 

 



 

 

BRUNO DE OLIVEIRA LIRA 

 

 

 

 

 

 

CARTÉIS EM LICITAÇÃO: UTILIZANDO A TEORIA DOS LEILÕ ES 
PARA AVALIAR A LEGISLAÇÃO LICITATÓRIA NACIONAL 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em  Direito do 
Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de  Direito do Recife da 
Universidade Federal de Pernambuco 
como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em Direito.  
 
Área de Concentração: Direito Público 
Linha de Pesquisa: Estado, 
Regulação e Tributação Indutora. 
 
Orientador: Prof. Dr. Marcos Antônio 
Rios Nóbrega 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recife 
2012 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 

Bibliotecária Eliane Ferreira Ribas CRB/4-832 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L768c Lira, Bruno de Oliveira 

Cartéis em licitação: utilizando a teoria dos leilões para avaliar a legislação licitatória 

nacional / Bruno de Oliveira Lira. – Recife: O Autor, 2012.   

115 f. 

 

Orientador: Marcos Antônio Rios Nóbrega. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Direito, 2012.  

Inclui bibliografia. 

 

 

1. Cartel - Licitação. 2. Administração pública - Relação contratual. 3. Cartel - Licitação - 

Direito comparado - Oceania - África - Ásia - Europa - América. 4. Leilão - Licitação. 5. Licitação 

- Controle - Brasil. 6. Contratação de obras e serviços - Licitação - Legislação - Brasil. 7. 

Regulamentos licitatórios brasileiros - Análise - Cartéis em licitação - Combate. 8. Corrupção - 

Controle judicial. I. Nóbrega, Marcos Antônio Rios (Orientador). II. Titulo. 

 

 341.3527 CDD (22.ed.)     UFPE (BSCCJ2012-012) 





 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Primeiramente, a Deus por tudo aquilo que ele tem feito em minha vida. 

 

Aos meus pais, Delson e Carmen, as minhas irmãs Ana Paula e Cristina, pelo 

exemplo de dedicação aos estudos apesar dos inúmeros afazeres do dia-a-dia. 

 

À minha amada esposa Wilma, por estar sempre ao meu lado, cuidando de todos os 

detalhes e tornando minha vida mais agradável, inclusive nessa importante etapa. 

 

À minha filha Clara, que me ensina, a cada dia, que o amor é imensurável. 

 

A meu filho Filipe que, apesar de sua curta passagem conosco, muito nos ensinou 

sobre a vida e o propósito de Deus. 

 

Aos amigos Gustavo Massa e Márcio Cabral pelo apoio oferecido e o incentivo para 

conquistar mais este sonho. 

 

Aos demais familiares e amigos que me ajudaram, de uma forma ou de outra, a 

realizar este projeto. 

 

Ao meu orientador Marcos Nóbrega, que esteve sempre junto, dando conselhos 

valiosos para a consecução desta pesquisa. 



 

 

 



 

 

RESUMO 
 

LIRA, Bruno de Oliveira. Cartéis em licitação : utilizando a teoria dos leilões para 

avaliar a legislação licitatória nacional. 2012. 115 f. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Programa de Pós Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / 

FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 

 
 

O objeto desta dissertação é o estudo jurídico do fenômeno da cartelização nos 
processo licitatórios. Percebe-se que o uso eficiente dos recursos públicos vem 
ganhando maiores atenções por parte da sociedade. A eficiência do gasto público 
pressupõe que numa aquisição de bens/serviços se esteja pagando o valor real da 
mercadoria. Não obstante, uma situação comum na Administração Pública é a 
formação de cartel/conluio para a prática de sobrepreço nas licitações, 
principalmente, quando se refere a um mercado com poucos fornecedores, onde a 
facilidade de se coordenar um acordo para a formação de cartel é maior. Partindo-se 
da análise da literatura específica, a dissertação traz uma apresentação do atual 
estado da arte que a doutrina prega para a caracterização de tal prática e os 
respectivos mecanismos de combate à cartelização nas licitações. Buscando 
contribuir na prevenção desta conduta irregular, aplicou-se os conhecimentos 
gerados pela teoria dos leilões para analisar as normas do setor regulado das 
compras públicas, identificando-se os seus pontos fortes e fracos nesta empreitada. 
Com isso, abre-se uma nova forma de prevenção a atuação dos cartéis, através da 
possibilidade de construção de um modelo de licitação que proveja um menor 
incentivo para a atuação dos cartéis. 
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ABSTRACT 
 
LIRA, Bruno de Oliveira. Cartels in procurement : Using auction theory to analyse 

the national procurement regulation. 2012. 115 f. Dissertation (Master’s  Degree of 

Law) – Programa de Pós Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 

 
 
The object of this dissertation is the study of the phenomenon of legal cartelization in 
the public procurement process. It is noticed that the efficient use of public 
resources is gaining more attention from society. To reach this goal one must 
suppose that, in the purchase of goods /services, he is paying the real value of the 
goods. Nevertheless, a common situation for the State Administration is 
the formation of a cartel / collusion for the practice of overpricing in the procurement, 
especially when referring to a market with few suppliers, where it is more ease to 
coordinate an agreement for the formation of a cartel. Based on the analysis of the 
specialized literature, this dissertation gives a short presentation of the current state 
of the art of the doctrine, specially focusing in the characterization of such 
practice and the mechanisms to combat the cartel in procurement. To help in the 
prevention of this misconduct, we applied the knowledge generated by the auction 
theory’s research to analyze the rules of the regulated sector of the public 
procurement, identifying their strengths and weaknesses in this endeavor. This 
opens up a new way to prevent the actions of cartels, through the possibility of 
building a robust model that diminishes the incentive for cartels’ acting. 
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INTRODUÇÃO 
 

A primeira década do novo milênio tem sido bastante prolífica para o nosso 

país. A democracia brasileira vem se tornando cada vez mais sólida e a economia 

demonstra claros sinais de estabilidade.  

O Brasil segue, então, a passos largos para o seu completo desenvolvimento. 

Nesta senda, cabe ao Estado gerir, de forma racional e eficiente, os seus recursos 

financeiros, fazendo com que o interesse público seja atingido da melhor forma 

possível.  

A busca pela eficiência dos gastos públicos passa, necessariamente, pela 

melhoria do procedimento estatal utilizado para adquirir os bens e insumos 

necessários ao seu agir. Isto faz com que este mesmo procedimento seja um dos 

pontos mais nevrálgicos da Administração Pública. Alguns dados empíricos servem 

para demonstrar esta criticidade.  

As tabelas1 1 e 2, abaixo, foram construídas a partir de dados do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco. Nelas, foram totalizadas, apenas, as prestações 

de contas julgadas do executivo municipal (PCM’s).  

A primeira tabela mostra que o percentual de PCM’s que contenham alguma 

menção ao instituto da licitação - seja na fundamentação da decisão (como 

considerando – apontando o cometimento de uma irregularidade mais grave), seja 

como uma recomendação (irregularidades mais simples ou formais) – cresce 

gradualmente.  

Em média, das 2.302 decisões prolatadas nesta modalidade de processo, nos 

últimos seis anos, cerca de 23% delas (529 decisões) identificaram a existência de 

                                                 
1 A quantificação do ano de 2011 considerou, nas duas tabelas, apenas as prestações existentes e 

julgadas até o dia 01/11/2011. O critério usado para obter o quantitativo geral de prestações de 

contas foi a utilização da consulta de deliberações no sítio do TCE-PE, com o seguinte filtro: 

["Decisão T.C. nº */XX" e "Prestação de Contas" e "Prefeitura"], onde XX era substituído pelo ano (05, 

06, .., 10 e 11).  

Já para restringir o quantitativo de prestações para aqueles que contivessem alguma menção ao 

instituto da licitação, acrescentou-se o parâmetro [“licit*”] no filtro anterior.  

Por fim, para considerar apenas o universo das prestações julgadas irregulares, acrescentou-se o 

termo ["julgar irregular*"] aos filtros utilizados na construção da primeira tabela (parágrafos anteriores 

desta nota). 
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problemas na seara licitatória. 

Ano Qtd. PCM’s  

Qtd. PCM’s cuja decisão 

contenha alguma menção ao 

instituto da licitação 

Percentagem (%) 

2005 400 56 14 

2006 348 63 18,10 

2007 355 71 20 

2008 300 83 27,67 

2009 287 77 26,83 

2010 359 107 35,29 

2011 253 72 28,45 

Tabela 1  – Prestações de Contas Municipais julgadas pelo TCE-PE. 

Quando se foca a atenção para as PCM’s que tiveram julgamento pela 

irregularidade das contas (Tabela 2, abaixo), o peso do desvio de conduta no 

procedimento licitatório apresenta um crescimento percentual ainda maior. Pelos 

números, pode-se concluir que, em média, nos últimos seis anos, cerca de trinta e 

seis por cento das PCM’s irregulares tiveram problemas com licitação.  

Ano PCM´s irregulares 
PCM´s irregulares com 

menção a licitação 
Percentagem (%) 

2005 89 28 31,46 

2006 127 37 29,13 

2007 167 55 32,93 

2008 164 60 36,60 

2009 148 60 40,54 

2010 215 79 36,74 

2011 130 52 40 

Tabela 2  – Prestações de Contas Municipais Julgadas Irregulares pelo TCE-

PE 

Quando se fala em problemas da licitação, há um certo consenso na doutrina 

que aponta os seguintes itens como os principais: a complexidade da legislação, a 

burocracia do procedimento, o custo de transação associado e a corrupção. 

Devido a nossa tradição romanística, há uma clara opção por se tentar 

normatizar tudo que envolve este procedimento. Isto faz com que a utilização do 

instituto seja extremamente complexa, lenta e burocrática, necessitando-se de 

pessoas que detenham um conhecimento técnico especializado. Tal necessidade, 

no entanto, não é facilmente atendida em alguns rincões de nosso país. 
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 Outrossim, deve-se levar em conta que os contratos administrativos são, na 

sua maioria, incompletos. Ou seja, nem todas as contingências que podem afetar a 

relação contratual estão, devidamente, previstas nos itens pactuais (SALANIÉ, 

2005).  

Com isso, no caso de ocorrência de um fato que não foi previsto inicialmente, 

não há outra saída para as partes a não ser tentar renegociar o contrato, abrindo-se 

oportunidade, nos contratos administrativos de obras públicas, por exemplo, para a 

ocorrência do “jogo de planilhas”. O Ministro Augusto Sherman do TCU, no Acórdão 

Plenário nº 468/2006 descreveu alguns dos fatores que possibilitam tal prática:  

A experiência da fiscalização de obras públicas demonstra que são 
recorrentes situações que envolvem a conjugação dos seguintes fatores: 
má qualidade do projeto básico; falta de definição de critérios de 
aceitabilidade de preços unitários; contratação de proposta de menor preço 
global, compatível com a estimativa da Administração, mas com grandes 
disparidades nos preços unitários, alguns abaixo dos preços de mercado - 
justamente os de maiores quantitativos no projeto básico - e outros muito 
acima dos preços de mercado, de pouca importância no projeto básico; e, 
finalmente, o aditamento do contrato com o aumento dos quantitativos dos 
itens de preços unitários elevados e a diminuição dos quantitativos dos itens 
de preços inferiores. Os aditivos, normalmente, respeitam o limite legal de 
25% para acréscimos contratuais. 

Através dos fatores acima descritos, os planos iniciais e as especificações das obras 

são modificados após a adjudicação do objeto licitado.  

Isto faz com que as propostas incluam este risco de adaptação e os custos da 

renegociação, o que aumenta ainda mais o preço final praticado. Neste ponto, a 

teoria econômica dos contratos poderia trazer insumos valiosos para a prática 

licitatória. 

Os custos de transação2 associados a uma licitação são inúmeros. Entre os 

custos da Administração, podem-se contabilizar os econômicos (diretos e indiretos, 

tais como papel, computadores, comunicação, entre outros), as horas de trabalho 

dos servidores alocados para proceder com o iter processual (construção do edital, 

acompanhamento dos feitos, construção de pareceres, etc), taxas, seguros, 

garantias, fretes, etc.  

                                                 
2 KUPFER (2002) coloca que os custos de transação podem ser definidos como sendo os gastos que 

os agentes econômicos enfrentam todas as vezes que recorrem ao mercado, ou seja, são custos de 

negociar, redigir e garantir o cumprimento dos contratos.  
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Além destes, temos os custos incorridos pelos licitantes, que fatalmente serão 

transferidos para o preço final do bem/serviço a ser adquirido. Neste grupo, incluem-

se os custos de cadastramento, obtenção de certidões necessárias para a prova de 

qualificação ou regularidade, deslocamento de pessoal e material para amostra, etc. 

FIUZA (2011, p. 3) coloca que “quanto mais trâmites burocráticos e quanto maior a 

incerteza sobre a conclusão do processo de compra, maiores ficam sendo os custos 

das firmas participantes da licitação”. 

Por fim, um dos principais problemas das licitações é a corrupção. Por 

envolver um ambiente em que a capacidade de decisão do gestor é por demais 

ampla, adicionado ao fato de que os controles são escassos e a visibilidade pública 

bastante limitada, as licitações transformam-se num ambiente propício para o 

desenvolvimento de tal prática. Em alguns setores, o principal fator de 

competitividade torna-se a capacidade da empresa em corromper o sistema. 

AURIOL (2011) informa que o Banco Mundial estima o gasto mundial anual de 

subornos nas licitações em cerca de duzentos bilhões de dólares. Tal valor 

representa, aproximadamente, 3,5% do total de gastos no mercado das licitações. 

Hodiernamente, as licitações tem sido alvo de uma forma mais elaborada de 

fraude: a cartelização. Os cartéis, ao fraudarem o caráter competitivo das licitações, 

prejudicam substancialmente os esforços governamentais na busca do 

desenvolvimento do país, beneficiando indevidamente as empresas participantes do 

conluio. Ainda que a Administração busque racionalizar suas compras por meio de 

controles orçamentários mais estritos e de melhoria nas formas de contratação – 

como por meio do uso do pregão eletrônico –, isso não impede a ação dos cartéis, 

que provocam transferência indevida de renda do Estado para as empresas. 

Dia a dia, vê-se que as práticas de cartéis nas compras públicas se tornam 

cada vez mais comuns. Tal conclusão é evidenciada, nos últimos anos, pela grande 

quantidade de operações policiais que buscam combater tal ilícito (Vampiro [2004], 

Sentinela [2004], Sanguessuga [2006], Carta Marcada [2006], Fox [2006], Alcaides 

[2006], Jaleco Branco [2007], Castelo de Areia [2009], entre outras). 

O prejuízo causado, ao estado brasileiro, por essa prática pode ser estimado 

na ordem das centenas de milhões de reais, considerando que as compras de bens, 

serviços e a construção de obras públicas pelo Estado representam parcela 

expressiva do seu PIB. Além disso, a experiência da Secretaria de Direito 
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Econômico (SDE) e de outras autoridades concorrenciais estrangeiras demonstra 

que o formato de licitações pode incentivar e facilitar a formação de cartéis.  

No entanto, não existem muitos trabalhos jurídicos que procurem estudar, 

com mais afinco, esta problemática. Visando, justamente, colmatar este espaço 

vazio, a presente dissertação propõe-se a avaliar a legislação licitatória brasileira, 

com vistas a identificar a sua compatibilidade com o combate aos cartéis, 

apontando-se os seus pontos fortes e fracos nesta empreitada. Para tanto, utilizar-

se-á dos conhecimentos gerados pela teoria dos leilões a fim de confrontar as 

disposições normativas. 

 

Delimitação do tema 
 

Antes de mais nada, deve-se estabelecer as pretensões da presente 

dissertação, qual seu escopo principal, aquilo que foi o foco de toda a pesquisa, mas 

também aquilo que não foi analisado.  

Neste sentido, estabelece-se que o principal foco da pesquisa aqui 

desenvolvida foi a colusão entre os participantes das licitações/leilões. Esta ocorre 

quando os participantes de um leilão (licitação) acordam em assumir um 

comportamento cooperativo, ao invés de um marcado pela competitividade / 

rivalidade mútua, a fim de auferir um lucro maior do que aqueles que fariam jus, 

caso atuassem normalmente no mercado. 

Buscou-se, através da análise dos conhecimentos gerados pela teoria dos 

leilões, identificar os pontos fortes e fracos da regulação licitatória no combate aos 

cartéis em licitação. A partir de tal análise, pode-se construir um modelo de processo 

de aquisição governamental que seja mais infenso a este mal. 

Desta forma, fica fora do alvo da presente pesquisa as questões que 

envolvem e a própria análise da corrupção de servidores públicos que atuam no 

âmbito da seara das licitações e a fraude, muitas vezes praticadas por empresários 

inescrupulosos que criam firmas de fachada apenas para preencher o requisito 

necessário das cartas convites.  

Reconhece-se que, o primeiro fator, apresenta-se como algo corriqueiro na 

Administração Pública, facilitando a formação e, principalmente, a atuação dos 



26 

 

cartéis. No entanto, o tema da corrupção é, por si só, vasto o suficiente para 

merecer um trabalho específico e mais aprofundado.  

Assim, para não alongar de forma demasiada a presente pesquisa, limitou-se 

o estudo aqui desenvolvido, focando-se unicamente na colusão entre empresas 

distintas. 

 

Estrutura da dissertação 
 
O presente trabalho é dividido nos seguintes capítulos: 
 

• Capítulo 1  – onde é feita uma breve apresentação do atual estado da 

arte sobre o tema dos cartéis. Este capítulo busca identificar o que a 

doutrina vem colocando como sendo os principais elementos 

facilitadores para a formação de um cartel, qual o seu ciclo de vida, sua 

tipologia e etc. Tais informações são insumos necessários para a 

elaboração de remédios mais apropriados ao combate de tal prática. 

 

• Capítulo 2 – este capítulo volta-se, especificamente, para a atuação 

dos cartéis nas licitações públicas e em como se está combatendo tal 

prática no mundo. Busca-se, aqui, identificar as razões para as 

licitações serem um ambiente propício para a atuação dos cartéis, 

como estes atuam e o que a doutrina estrangeira vem utilizando ou 

pregando para o combate a esta prática. 

 

• Capítulo 3 – após os dois capítulos anteriores assentarem a base 

teórica “material”, passa-se a apresentar o parâmetro de avaliação da 

legislação licitatória. No terceiro capítulo desta dissertação serão 

apresentados os conceitos rudimentares da teoria dos jogos e as 

principais pesquisas desenvolvidas pela teoria dos leilões no tocante a 

colusão. 

Entende-se que o conhecimento gerado, neste último ramo de 

pesquisa, deve ser devidamente analisado pelos juristas a fim de 

elaborarem instrumentos legais mais robustos para o combate aos 
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cartéis.  

 

• Capítulo 4 – neste último capítulo da dissertação, perfaz-se a análise 

da legislação licitatória, utilizando como parâmetro os conhecimentos 

apresentados nos capítulos anteriores, especialmente os adquiridos 

através da análise dos trabalhos baseados em teoria dos leilões. Além 

disso, entendendo que o principal mecanismo da atualidade para o 

combate aos cartéis é o programa de leniência, a regulação deste 

instrumento também é, aqui, analisada.  

 

• CONCLUSÃO – em face do que foi escrito, traça-se algumas 

inferências a título de conclusão da presente pesquisa. 
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1 CARTEL: UM BREVE ESTADO DA ARTE 
 
 

1.1. Introdução 
 

Um dos maiores desafios atuais na seara concorrencial é o combate aos 

cartéis em licitações. Conforme dito anteriormente, ao fraudarem o caráter 

competitivo das licitações, os cartéis prejudicam as ações e os planejamentos do 

governo que visam ao desenvolvimento do país. Os cartéis atuam com o único 

objetivo de beneficiar, de forma indevida, as empresas participantes do conluio, não 

gerando nenhuma eficiência positiva para a sociedade.  

Atualmente, com a forte onda desenvolvimentista que assola o nosso país, a 

importância do combate aos cartéis ganhou uma maior relevância para a sociedade 

brasileira. Tal fato é demonstrado pela instituição do dia 8 de outubro como o dia 

“nacional de combate ao cartel”.  

Para que se possa contribuir com este combate, buscando torná-lo mais 

efetivo, faz-se necessário, de início, que se compreendam as peculiaridades dos 

cartéis. O que se entende por este termo? Quais as características do mercado que 

contribuem para a sua formação? Quais os seus efeitos para a sociedade? Como 

provar a sua existência? O que leva os empresários a competirem ou cooperarem 

indevidamente no mercado? 

Em busca de tais respostas, o presente capítulo apresentará uma visão do 

atual estado da arte sobre o tema em questão. Desta forma, não há a pretensão de 

apresentar um trabalho exaustivo, mas apenas de demonstrar alguns dos 

conhecimentos já adquiridos pela doutrina que auxiliarão na consecução do objetivo 

maior da dissertação: a análise da legislação licitatória, tendo em vista o combate à 

cartelização das licitações. 

 

1.2. Conceituação 
 

GICO JUNIOR (2006) coloca que a temática dos cartéis é bastante rica, 

havendo inúmeros artigos estrangeiros que tratam sobre o assunto, na ótica das 

mais variadas disciplinas. Apesar disso, haveria uma falta de definição jurídica e 

entendimentos universais do que seja um cartel. Também não haveria 

homogeneidade no entendimento de quando se deve proibir a conduta ou quais 
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sanções devem ser aplicadas.  

Apesar desses problemas, o referido autor busca dar um conceito para o 

termo, através da mescla dos significados ordinários das palavras “cartel” e 

“coalizão”. Para ele, cartéis são “coligações entre empresas da mesma categoria 

objetivando vantagens comuns decorrentes da supressão da livre concorrência, 

mantendo-se a autonomia interna” (2006, p. 169).  

Percebe-se, nesta definição, uma ênfase na questão da autonomia interna 

dos participantes do acordo colusivo. Assim, não se há de falar em formação de 

cartel quando os membros deste acordo são, todos, participantes de um mesmo 

grupo econômico. 

Já para FORGIONI (2005, p. 398), cartéis seriam “os acordos celebrados 

entre empresas concorrentes (que atuam, pois, no mesmo mercado relevante 

geográfico e material) e que visam a neutralizar a concorrência existente entre eles e 

que tem seu objeto ou efeito tipificado no art. 20 da Lei 8.884, de 1994”. Por tal 

definição, fica claro que apenas com a produção dos efeitos previsto na lei é que se 

caracterizaria um cartel. 

Esta mesma autora traz, em sua obra, a definição exarada por Nelson de 

Azevedo Branco e Celso Albuquerque Barreto, entendendo que: 

Cartel representa um acordo, um ajuste, uma convenção de empresas 
independentes, que conservam, apesar deste acordo, sua independência 
administrativa e financeira. [...] O cartel tem como precípuo objetivo eliminar 
ou diminuir a concorrência e conseguir o monopólio em determinado setor 
de atividade econômica. (apud FORGIONI, 2005, p. 399). 

Através desta atuação monopolística, os membros do cartel agem como se fossem 

um único agente, ficando livres para determinar os preços a serem praticados. Com 

isso, os lucros finais adquiridos ultrapassam o normalmente esperado. 

Enfatizando, justamente, este objetivo espúrio, temos o conceito dado por 

OLIVEIRA e RODAS (2004, p. 41 – 42). Para eles, o cartel constitui “um acordo 

entre concorrentes com o objetivo de maximização conjunta de lucro”. Como se vê, 

tal definição, além de enfatizar o elemento volitivo dos cartelizados, destaca, 

também, o objetivo maior dos mesmos.  

Na visão de GABAN e DOMINGUES (2009, p. 165), cartéis são “arranjos 

comportamentais que podem abranger tanto relações horizontais quanto verticais de 

mercado, que artificialmente alteram variáveis relevantes à competição com vistas a 

restringir e até eliminar a concorrência”. A novidade deste conceito reside no 

aparecimento do termo “relações horizontais” e “verticais”.  



30 

 

As relações horizontais envolvem agentes econômicos que atuam em um 

mesmo mercado relevante (geográfico e material). A princípio, tais relações seriam 

caracterizadas pela concorrência. Um exemplo de uma relação horizontal espúria 

seria a celebração de um acordo firmado pelas empresas FIAT, Volkswagen e 

Chevrolet com vistas à adoção de medidas comuns para combater a concorrência 

das empresas automobilísticas chinesas que estão entrando em nosso mercado 

interno.  

Por outro lado, as relações verticais dar-se-iam entre agentes econômicos 

que desenvolvem suas atividades em mercados relevantes diversos, mas muitas 

vezes complementares. Por exemplo, as empresas acima poderiam firmar um 

acordo com o sindicato dos cegonheiros, para que estes profissionais somente 

transportassem os seus veículos. Isto, de per si, poderia inviabilizar a operação das 

demais empresas do ramo. 

Deflui do conceito de GABAN e DOMINGUES (2009) que nem todos os 

arranjos comportamentais são vedados pelo Ordenamento Jurídico. Apenas aqueles 

que alterem, de forma não natural, as variáveis concorrenciais é que devem ser tidas 

como vedadas. 

A nossa seara penal demonstra uma realidade distinta da acima apresentada. 

Para ela, a conduta de formação de cartel é um ilícito per si. Chega-se a tal 

conclusão ao se fazer a análise das disposições contidas na Lei 8.137/90, que 

define os crimes contra a ordem econômica, financeira e as relações de consumo.  

Especificamente, o cartel pode ser configurado no ilícito previsto nas 

seguintes disposições: 

Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica: 

I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total 
ou parcialmente, a concorrência mediante: 

a) ajuste ou acordo de empresas; 

[...] 

 II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: 

a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou 
produzidas; 

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

c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição 
ou de fornecedores. 

MAGGI (2010, p. 71) explica que: 

Enquanto o inciso I determina que o acordo entre empresas seja capaz de 
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dominar o mercado ou eliminar, total ou parcialmente a concorrência, o 
inciso II preceitua como crime todo e qualquer acordo que busque atingir as 
hipóteses previstas em suas alíneas, ignorando o fato desse acordo ser 
capaz ou não de produzir tais efeitos. 

[...] 

Os cartéis que constituem infração à ordem econômica e tem punição 
prevista na Lei nº 8.884/94 também caracterizam crime à ordem econômica 
nos termos do inciso I do artigo 4º da Lei nº 8.137/90. Mas os cartéis que 
não possam gerar efeito sobre o mercado constituem o mesmo crime, 
apesar de não configurarem infração à ordem econômica.  

Por fim, na seara administrativa, o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica - CADE, com o objetivo de informar e dar transparência aos 

procedimentos e critérios por ele adotados, buscou definir o termo cartel no Anexo I 

da Resolução nº 20/99, da seguinte forma: 

Cartéis  – acordos explícitos ou tácitos entre concorrentes do mesmo 
mercado, envolvendo parte substancial do mercado relevante, em torno de 
itens como preços, quotas de produção e distribuição e divisão territorial, na 
tentativa de aumentar preços e lucros conjuntamente para níveis mais 
próximos dos de monopólio. 

 

1.3. Análise jurídica da definição de cartel 
 

Como se pode perceber pela seção anterior, não há muita controvérsia sobre 

a noção doutrinária do que seja um cartel. No entanto, faz-se necessário que o 

pesquisador do direito tenha uma maior atenção aos conceitos, buscando, sempre, 

precisar a extensão do seu alcance. 

Nesta senda e inspirado no trabalho desenvolvido por GICO JUNIOR (2006), 

buscar-se-á identificar quem está passível de ser imputado nesta conduta e quais as 

características/requisitos essenciais para a caracterização do cartel no Brasil. Para 

tanto, utilizar-se-á, como ponto de partida, a definição dada pelo CADE em sua 

Resolução 20/99. O motivo de tal escolha se dá pelo fato de ser, justamente, esta 

autarquia a responsável pela proteção da concorrência em nosso país. 

Analisando os termos da conceituação trazida pela Resolução 20/99, pode-se 

destacar três aspectos essenciais para a caracterização do cartel: o sujeito da 

conduta (a quem pode ser imputada tal prática?), o acordo (o que se considera 

como “acordo” para a caracterização de um cartel?) e mercado relevante (o que é 

isso?). 
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a) O sujeito da conduta 
 

Considerando isoladamente as definições doutrinárias apresentadas na seção 

anterior, poder-se-ia pensar que apenas as pessoas jurídicas de direito privado 

poderiam perpetrar tal conduta, já que a maioria delas alude, explicitamente, ao 

termo “empresa”. No entanto, a tessitura social brinda-nos com uma realidade bem 

distinta. 

Sabe-se que tanto o Estado como os particulares atuam no setor econômico. 

Poderia então o setor público, em acordo com os demais agentes econômicos, 

constituir um cartel ou ele estaria livre para agir no mercado de acordo com a sua 

própria consciência? 

A resposta a esta pergunta deve ser buscada através de uma interpretação 

sistemática de nosso Ordenamento Jurídico. Nele, encontra-se o dispositivo trazido 

pelo artigo 15 da Lei Federal 8.884/94, que assim reza: 

Art. 15. Esta lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público 
ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, 
constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem 
personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de 
monopólio legal. 

Através deste artigo, pode-se concluir que a definição trazida pela resolução 

do CADE tem um alcance bem mais amplo do que o exposto na doutrina. É 

plenamente possível que qualquer ente, dotado ou não de personalidade jurídica, 

possa ser responsabilizado pela conduta de formação de cartel. 

[...] o conceito de cartel deve abarcar potencialmente qualquer agente 
econômico, seja ele um produtor individual, um profissional liberal, 
comerciante com firma, sem firma, uma instituição filantrópica (e.g. escola, 
universidade), uma empresa pública, uma massa falida, uma associação de 
classe ou mesmo um sindicato, independentemente de qualquer 
qualificação subjetiva intrínseca. Todos são, potencialmente, infratores da 
ordem econômica, nos termos do art. 15, basta que incorram em algumas 
das condutas proscritas pelo art. 20 da Lei nº 8884/94 (GICO JUNIOR, 
2006, p. 176) 

 Há de se lembrar, neste momento, a criteriosa advertência feita por 

FORGIONI (2005). Baseando nos ensinamentos de Eros Grau, a referida autora 

coloca que a subordinação das pessoas jurídicas de direito público à Lei 8.884/94 

estará condicionada ao tipo de atividade por elas desempenhada. Somente aqueles 

entes públicos que exercem atividades econômicas em sentido estrito é que se 

submeteriam às restrições da legislação antitruste. 

A norma jurídica deve, além de ser válida e vigente, também ser eficaz. Para 

verificar se a norma detém eficácia, deve-se pesquisar como ela está sendo aplicada 
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na sociedade.  

Com relação à imputação da conduta de cartel a pessoas jurídicas de direito 

público, o CADE tem afastado tal possibilidade quando diante do exercício do direito 

regulamentar destes entes. No PA nº 08012.000705/1999-11, que tinha o município 

de Guarulhos no pólo passivo e investigava-se possível restrição à concorrência, por 

conta da regulamentação imposta ao serviço de taxi comum no Aeroporto 

Internacional de São Paulo, a Secretaria de Defesa Econômica - SDE observou que 

a competência para legislar sobre questões de interesse local é exclusiva do Poder 

Público Municipal, conforme o art. 30, inciso I, da CF/88, e que tais normas 

encontravam-se no mesmo nível hierárquico da Lei n° 8.884/94, não sendo possível 

se falar em violação a essa lei.  

Além disso, asseverou-se, na decisão, que “o Estado (no caso o Poder 

Público Municipal) somente está submetido à aplicação da Lei n° 8.884/94 quando 

intervém como agente direto da atividade econômica, mas não como autoridade no 

exercício constitucional e legal de seu poder regulamentar”. No entanto, a decisão 

acolheu o entendimento da Procuradoria do CADE que sugeriu a abertura de 

investigação preliminar para verificar a adequação da legislação regulamentar com o 

princípio constitucional da livre concorrência, o que poderia resultar em um 

encaminhamento de pedido de inconstitucionalidade da lei aos canais competentes.  

Com este mesmo viés, têm-se a decisão da Representação 21/91, onde o 

Conselheiro Antônio Fonseca assentou que, diante de uma infração cometida por 

entidade pública, caberia oficiá-la para tomar as medidas cabíveis dentro de um 

prazo determinado. Se tal decisão não fosse cumprida, caberia ao CADE acionar o 

judiciário ou requerer ao Ministério Público que o faça. 

No tocante a associações de profissionais, é pacífico o entendimento da 

jurisprudência do CADE a respeito de sua competência para avaliar as condutas 

passíveis de serem enquadradas em ilícitos concorrenciais. No PA nº 

08012.001234/2004-89, o Conselheiro Roberto Pfeifer assim se colocou: 

Inicialmente, cumpre ressaltar que as cooperativas estão submetidas à Lei 
8.8884/94. Em outras palavras, elas não são dotadas de imunidades 
antitruste pelo fato de serem cooperativas, vis a vis a claríssima disposição 
do art. 15 da Lei nº 8884/94. Tanto isto é verdade que o CADE vem 
impondo condenações a cooperativas médicas que determinam a 
exclusividade de seus membros. 
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b) O mercado relevante 
 

Para que se configure o cartel, faz-se necessário que os participantes atuem 

no mesmo “mercado relevante”. Mas, o que seria isso?  

BRUNA (2001, p. 75) lembra que o mercado pode “ser tido como um sistema: 

um único e grande espaço econômico onde se realizam as trocas de toda a 

sociedade e onde são ofertadas e procuradas as mais diversas espécies de 

produtos”.  

No entanto, o poder de influenciar os preços no mercado dependerá, 

basicamente, de dois fatores: o nível de concorrência enfrentado pelo agente 

econômico e a sua específica área de atuação. Por exemplo, é pouco provável que 

um grande fabricante de armas tenha poder econômico suficiente para influenciar os 

preços praticados no mercado da soja. 

Para Hovenkamp (apud BRUNA, 2001, p. 82), o mercado relevante deve ser 

conceituado como  

o menor grupo possível de operações de compra e venda no qual as 
elasticidades de procura e oferta se apresentem suficientemente baixas, a 
ponto de tornar possível a uma empresa hipotética, que detivesse 100% de 
participação no mercado, aumentar de forma lucrativa os preços, 
apreciavelmente acima dos seus custos marginais, através da redução do 
volume ofertado. 

FORGIONI (2005, p. 231), por sua vez, entende-o como sendo “aquele em 

que se travam as relações de concorrência ou atua o agente econômico cujo 

comportamento está sendo analisado”. 

Para a identificação deste mercado, a práxis norte-americana realiza duas 

operações básicas: primeiro descobrir os produtos integrantes deste mercado (o que 

se denomina “mercado relevante material”) e, por outro lado, a identificação de seus 

limites geográficos (“mercado relevante geográfico”). 

O mercado relevante material é “aquele em que o agente econômico enfrenta 

a concorrência, considerando o bem ou o serviço que oferece” (FORGIONI, 2005, p. 

241). Os produtos que o integram são todos aqueles que sejam genericamente 

idênticos ou, ao menos, que sejam tidos pelos consumidores como bons substitutos 

uns dos outros. Assim, a fungibilidade é a principal característica destes produtos. 

Nesta descoberta, a autora coloca que as curvas de elasticidade cruzada3 da 

                                                 
3 As curvas de elasticidade cruzada servem para medir o quanto varia a procura/oferta por um bem 

em resposta a uma variação de preço de outro bem. 
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procura e da oferta podem ser bastante úteis na identificação destes produtos. 

Especificamente, a curva da elasticidade cruzada da oferta pode indicar a inclusão, 

no mercado relevante, das empresas que, mesmo não produzindo bens 

concorrentes do produto em consideração, possam facilmente redirecionar a sua 

produção, caso sejam atraídas pela possibilidade de maiores lucros em função de 

aumentos de preço.  

Outra possibilidade seria também considerar o possível aumento de 

competidores em decorrência das baixas barreiras de entrada. Caso isso ocorra, 

poder-se-ia haver uma limitação do poder econômico do agente analisado. 

A autora lembra, ainda, que a atual tendência mundial é a de limitar, cada vez 

mais, a extensão dos mercados relevantes materiais. Tal atitude visa a uma maior 

facilidade na caracterização da posição dominante do agente sob análise e a 

potencialização dos efeitos da conduta por ele orquestrada.  

Por fim, o mercado geograficamente relevante pode ser entendido como “a 

área onde se trava a concorrência relacionada à prática que está sendo considerada 

como restritiva” (FORGIONI, 2005, p. 233).  

Na visão de Hoverkamp (apud BRUNA, 2001, p. 94), o mercado relevante 

pode ser definido como:  

 Aquele em que uma empresa detentora de poder econômico seja capaz de 
aumentar seus preços sem que: 1) seus clientes passem imediatamente a 
se abastecer de produtos semelhantes em fontes de suprimento situadas 
em outras localidades; e sem que 2) empresas concorrentes, sediadas em 
outras localidades geográficas, redirecionem sua produção para a 
localidade em apreço, a fim de aí oferecerem seus produtos sucedâneos. 
Caso o aludido aumento de preços venha a ensejar um aumento na 
concorrência, por qualquer uma dessas duas hipóteses, teremos de ampliar 
a dimensão geográfica do mercado em análise, seja porque, no primeiro 
caso a procura não é suficientemente inelástica, ou porque, no segundo, a 
oferta não o é. 

Neste sentido, determinar o mercado relevante é determinar a área em que 
as empresas nela situadas tenham uma vantagem de custo sobre as 
empresas localizadas fora dessa mesma área. Isso permitirá às empresas 
incluídas em tal área estabelecer seus preços tanto acima dos níveis 
competitivos quanto maior for a magnitude dessa vantagem de custos. 

Segundo a visão deste último doutrinador, não se há de confundir o conceito 

de área de atuação com a de mercado relevante. Para ele,  

a área de atuação expressa a extensão geográfica em que os consumidores 
estão dispostos a locomover-se para adquirir determinado produto de um 
dado agente econômico. O conceito de mercado relevante, por seu turno, 
mede a extensão do quanto os consumidores estariam dispostos a 
locomover-se para evitar ter de adquiri-lo desse mesmo agente. (BRUNA, 
2001, p. 96) 

FORGIONI (2005, p. 238 – 241) apresenta alguns aspectos que devem ser 
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considerados na determinação do mercado relevante geográfico. São eles: hábitos 

dos consumidores; incidência de custos de transporte, características do produto 

(durabilidade, resistência ao transporte, etc), incentivos de autoridades locais à 

produção ou comercialização, existência de barreiras à entrada de novos agentes 

econômicos no mercado e a taxa de câmbio. 

 

c) O acordo  
 

A partir das definições dadas, vê-se que um dos principais elementos para a 

caracterização da conduta de formação de cartel é a existência de um acordo. Na 

visão de SALOMÃO FILHO (2007), tal termo (“acordo”) não deve ser entendido da 

mesma forma que no direito civil, onde se perquiri a presença dos requisitos de 

validade e eficácia para assegurar a exigibilidade dos títulos dele provenientes. Para 

a seara concorrencial, o importante é caracterizar apenas os requisitos de sua 

existência. 

Existindo acordo, sejam quais forem as suas consequências ou efeitos 
jurídicos do ponto de vista civil, há uma certificação jurídica ao menos do 
intento de dar durabilidade e extensão suficiente ao vínculo que se está 
criando para que as empresas possam dessa situação se aproveitar. A idéia 
de durabilidade, essencial para a noção concorrencial de acordo, está bem 
presente na legislação concorrencial brasileira, que utiliza a expressão “fixar 
preços, em acordo com concorrente” (art. 21, I). (SALOMÃO FILHO, 2007, 
p. 264 – 265) 

A questão da prova da existência de um cartel torna-se um tema 

extremamente relevante, cabendo a sua análise em um tópico específico. Tal tarefa 

será depreendida mais adiante. 

Com uma visão diferenciada, pode-se destacar o posicionamento de GICO 

JUNIOR (2006). Este autor defende que, na lei 8.884/94, inexiste a exigência de 

haver um acordo para a caracterização do cartel. Para ele, o entendimento 

majoritário decorreria de uma mera herança indevida da jurisprudência americana, 

que evita ao máximo a utilização de uma interpretação extensiva ao aplicar a lei. 

Nesta visão, o sentido a ser utilizado deve ser aquele que seja o mais próximo 

possível do informado pela mens legislatoris. Explica o autor que 

Quando editada a Lei Sherman, os tribunais norte-americanos 
interpretavam literal e restritivamente a referência a contratos, combinação 
e conspiração como requerendo a presença de um acordo, pois o legislador 
teria direcionado o dispositivo contra condutas coletivas. É de se notar que, 
apesar de normalmente se traduzir a palavra agreement como acordo no 
Direito norte-americano, seu significado corresponde tanto ao termo acordo 
como ao técnico-jurídico brasileiro contrato. [...] Em suma, a legislação 
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norte-americana é interpretada pelos tribunais como exigindo a 
comprovação de um acordo para a caracterização do ilícito concorrencial. 
Trata-se, por conseguinte, de um requisito legal. (GICO JUNIOR, 2006, p. 
194) 

Por conseguinte, o autor defende que o direito brasileiro deveria inspirar-se na 

realidade européia, que lhe é bem mais próxima conceitualmente. A redação do art. 

81 do Tratado de Amsterdã4 traz uma terminologia (“prática concertada”) que é bem 

mais ampla do que a norte-americana, possibilitando o enquadramento de toda e 

qualquer situação (acordos escritos, orais, de cavalheiros e etc), desde que se 

evidencie o efeito anti-competitivo. Tal cláusula geral aponta para uma extensão à 

noção corrente inspirada no direito civil. 

Esta última parece ser a interpretação mais correta a ser dada à legislação 

nacional. Como bem coloca GICO JUNIOR (2006), os elementos essenciais para a 

caracterização de uma infração concorrencial estão estabelecidos no art. 20 da Lei 

8.884/94, que não faz alusão a acordo, contrato ou expressão equivalente.  

A preocupação do dispositivo é clara e resume-se aos potenciais efeitos da 

conduta para a caracterização da infração concorrencial. 

A despeito de o CADE fazer referência expressa a acordo entre 
concorrentes em seus julgados e o significado ordinário da palavra seguir o 
mesmo caminho, do exposto anteriormente, conclui-se que a legislação 
concorrencial não só não exige a presença de um acordo para caracterizar 
o ilícito, como os núcleos das condutas cartelizadoras listadas pela Lei 
8.884/94 (art. 53 §5º) são mais amplos que acordo ou contrato na acepção 
corrente do Direito. (GICO JUNIOR, 2006, p. 200-201) 

Um exemplo de uma conduta tendente a cartelizar o mercado, que independe 

da existência de acordos entre os agentes econômicos, é o efeito denominado 

“interdependência oligopolística”. Em mercados oligopolizados, os agentes 

econômicos são formuladores de preços, ou seja, eles podem alterar, 

significativamente, os preços praticados no mercado. 

Tal se dá pelo fato de que a atitude de um dos agentes influencia a tomada de 

decisão dos demais. Assim, se um oligopolista determina um certo preço para o seu 

produto, tal decisão poderá levar os demais atores a adotarem esta mesma faixa de 

valor. Através desta uniformização das condutas, tem-se uma verdadeira 

                                                 
4 Art. 81 – 1. São incompatíveis com o mercado comum e proibidos todos os acordos entre empresas, 

todas as decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam 

susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham por objectivo ou efeito 

impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado comum, designadamente as que consistam 

em: [...]  
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cartelização, independente da existência de um acordo.  

 

1.4. Tipologia 
 

Tradicionalmente, os cartéis são divididos em três tipos, de acordo com o seu 

modo de operação. Os de Tipo I, também conhecidos como cartéis clássicos, são 

aqueles que determinam o aumento direto de preços ou alguma outra variação deste 

objetivo, tais como, a divisão do mercado, a fraude a licitação e a determinação de 

clientes ou territórios exclusivos. 

Sobre este tipo de cartel, o Conselheiro do CADE Luiz Carlos Delorne assim 

se posicionou em seu voto nos autos da Averiguação Preliminar nº 

08012.006844/2000-45: 

no mais grave delito previsto na legislação de defesa da concorrência e que 
é penalizado de forma mais severa na totalidade dos países que possuem 
esse instrumento legal é o Cartel Clássico ou integral. Este é definido como 
acordos secretos entre competidores, com alguma forma de 
institucionalidade, com o objetivo de fixar preços e condições de venda, 
dividir consumidores, definir nível de produção ou impedir a entrada de 
novas empresas no mercado. Este tipo de cartel opera através de 
mecanismo de coordenação institucionalizado, seja por reuniões periódicas, 
manuais de operação, princípios de comportamento ou outros meios 
factíveis.  Isto é, sua ação não decorre de situação de eventual 
coordenação, mas da construção de mecanismos permanentes para 
alcançar seus objetivos.   

Por sua vez, os cartéis do Tipo II são aqueles que tomam medidas que 

causam desvantagens aos rivais, levando-os a uma redução da produção. Com esta 

diminuição da oferta, a consequência imediata é o aumento dos preços.  

Algumas das medidas que podem ser utilizadas por este cartel para alcançar 

tal fim são: adoção de boicotes, prática de preços predatórios para tirar concorrentes 

do mercado e aumentar, desta forma, a participação, neste mesmo mercado, dos 

cartelistas ou contribuição para o aumento dos custos dos rivais de forma que os 

membros do cartel possam aumentar seus próprios preços sob a justificativa dos 

preços mais altos que as vítimas de suas ações terão que cobrar.  

LANDE e MARVEL (2011), pesquisadores da Universidade de Baltimore, 

propuseram um terceiro tipo (Tipo III): o cartel de regras. Nestes cartéis, há a criação 

de regras específicas para os membros de modo a terem vantagem sobre os demais 

agentes do mercado.  

Os participantes deste último tipo de cartel agiriam dessa forma para 

distanciar ou diferenciar produtos de modo a reduzir a competição, incluindo acordos 
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para limitar a propaganda e para aumentar os custos de busca que os consumidores 

incorrem. Dentre das regras que poderiam ser manejadas por este tipo de cartel 

encontram-se a discriminação de preços, a política de desconto e a limitação à 

propaganda.  

 

1.5. Motivação, facilitadores do surgimento e conse quências 
dos cartéis 

 

GABAN e DOMINGUES (2009, p. 164) apontam que, em um sentido amplo, o 

cartel representa “a restrição e até eliminação da concorrência entre um conjunto de 

empresas, com a finalidade de auferir maiores lucros”. Através da coordenação de 

suas ações, as empresas participantes do acordo buscam auferir lucros maiores do 

que aqueles que fariam jus, caso atuassem normalmente no mercado (de forma 

individual e competitiva). 

Esta majoração dos lucros pode ser obtida através da atuação em uma ou 

mais das variáveis concorrenciais: preço, quantidade, qualidade e mercado. 

Enquanto a ligação dos fatores preço e quantidade com a determinação dos lucros é 

óbvia, o mesmo não ocorre com as duas outras variáveis (qualidade e mercado). A 

criação de produtos com qualidades diversas e diferentes tecnologias pode ser 

usada como uma forma indireta de repartição do mercado.  

Além da motivação, faz-se necessário que estejam presentes alguns fatores 

ambientais que possibilitem ou facilitem o surgimento dos cartéis. ASCH e SENECA 

(2010) elencam, dentre estes fatores, primeiramente, a própria estrutura do setor 

industrial . Quanto mais concentrado o setor, maior a facilidade para a celebração 

de um acordo entre os concorrentes. 

Segundo, a existência de barreiras de entrada  no mercado pode facilitar o 

surgimento dos cartéis. De fato, com poucos concorrentes, haveria menos 

interesses conflitantes dos participantes a serem compostos e uma maior liberdade 

de ação para a celebração de acordos. De forma inversa, a ameaça de entrada pode 

sugerir pouca flexibilidade e pequena margem de preço para convencer as 

empresas atuantes a obedecerem aos padrões de comportamentos que sejam, 

mutuamente, lucrativos.  

Terceiro, a diferenciação dos produtos  pode complicar a tarefa de 

elaboração dos acordos, já que se torna menos óbvia a construção de políticas 
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mútuas de dominação do mercado. Assim, há uma maior expectativa de surgimento 

de cartéis em mercados que sejam caracterizados pela homogeneidade dos 

produtos.  

Quarto, a própria estrutura do mercado dos compradores  pode influenciar 

na formação da colusão entre os vendedores. Segundo STIGLER (2010, p. 5): 

[...] a colusão oligopolista sempre será eficaz para pequenos compradores, 
mesmo quando for ineficaz contra os grandes. Quando oligopolistas 
vendem para inúmeros varejistas pequenos, por exemplo, estes irão aderir 
ao preço fixado, mesmo que aqueles (os oligopolistas) estejam cortando 
preços para as grandes cadeias lojistas e compradores industriais.5 

Já no nível da firma, eles colocam que os seguintes fatores têm algum 

relacionamento com a colusão: as taxas de retorno (lucratividade) e crescimento, o 

grau de exposição ao risco e o tamanho da empresa. 

As consequências da ação dos cartéis são muitas. A principal seria a criação 

de um fluxo de renda, no sentido da sociedade para os participantes do cartel, que 

onera o bem estar econômico.  

Com a prática cartelizadora, o mercado passa a ter um comportamento 
semelhante ao que teria caso nele houvesse um monopólio. A condição de 
maximização, geralmente utilizada nos conluios, leva em consideração a 
soma dos lucros de todas as empresas, resultando na redução da 
quantidade total demandada e no aumento dos preços e lucros totais. 
(GABAN e DOMINGUES, 2009, p. 167 – 168) 

Outros efeitos seriam a redução da busca pela melhoria da qualidade dos produtos, 

a despreocupação com a diminuição dos custos de produção e com a introdução de 

inovações no processo produtivo. Isto se dá pelo simples fato de que não há mais o 

interesse dos empresários cartelizados em lutar pela manutenção ou conquista de 

novas fatias de mercado.  

 

1.6. Durabilidade dos cartéis e seu ciclo de vida 
 

Uma vez formado o acordo colusivo entre os competidores, o grande desafio 

do cartel é manter a sua existência, ou seja, a sua durabilidade/estabilidade. 

Segundo a doutrina econômica (STIGLER, 2010), o próprio cartel traz, em seu 

                                                 
5 Livre tradução de: “[...] oligopolistic collusion will always be effective for small buyers even when it is 

ineffective against large buyers. When oligopolists sell to numerous small retailers, for example, they 

will adhere to the agreed-upon price, even though they are cutting prices to large chains stores and 

industrial buyers”.  
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âmago, a semente de sua destruição. 

LEVENSTEIN e SUSLOW (2010) categorizam as dificuldades para a 

subsistência dos cartéis em três grupos. A primeira categoria envolveria a questão 

da seleção e coordenação das ações dos membros do conl uio . O objetivo é que 

as atitudes individuais dos competidores passem a ser elementos componentes de 

um comportamento mutuamente consistente e cooperativo.  

Ora, alcançar tal meta em um ambiente que tenha vários competidores é 

extremamente difícil. Conforme asseverado na seção anterior, quanto mais 

concentrado o setor, maior a facilidade dos concorrentes em coordenarem as suas 

ações. Em setores caracterizados pela alta concentração dos competidores, haverá 

poucos participantes para trocar informações e definir a estratégia global de 

comportamento dos membros do cartel.  

Porém, quanto maior o número de empresas participando do cartel, menor 

será a participação individual nos lucros provenientes do conluio. Mesmo com esta 

realidade, já foram encontrados cartéis operando com sucesso em setores 

desconcentrados. O problema de coordenação das ações, nestes casos, geralmente 

é solucionado através da atuação de uma terceira entidade, por exemplo, uma 

associação das indústrias, que se encarrega de ser o ponto nodal para a definição e 

difusão das condutas a serem adotadas pelos cartelistas. 

A segunda categoria abrangeria o monitoramento do comportamento dos 

participantes do cartel  para detectar e impedir defecções ao “acordo” celebrado. A 

necessidade de tal controle decorre do grande incentivo que os membros do cartel 

possuem em desertar. Tal realidade é de fácil percepção. 

Inicialmente, o acordo colusivo é bastante atraente, já que a majoração do 

preço pelo cartel aumenta, significativamente, a expectativa de lucros dos 

participantes. No entanto, uma vez que o cartel está em pleno funcionamento, os 

membros são tentados a não cumprirem com o acordo colusivo, diminuindo o preço 

final do seu produto. Desta forma, enquanto os demais participantes do cartel 

continuam a praticar os preços majorados anteriormente acertados, o desertor 

adquirirá uma maior fatia do mercado e, consequentemente, maiores lucros em 

função deste aumento de sua participação, proveniente do aumento da quantidade 

de vendas resultante do novo preço mais atrativo. 

Assim, a utilização de instrumentos de controle e punição ao comportamento 

desviante torna-se uma questão essencial para a durabilidade dos cartéis. O 
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mecanismo mais usualmente utilizado, para tanto, é a ameaça de guerra de preços.  

Para AYRES (2010)6, os mecanismos de punição devem ser críveis para que 

sejam efetivos em sua missão de evitar a deserção. Como os tribunais não podem 

ser utilizados, pelos cartelistas, para forçar a obediência do acordo colusivo, este 

papel caberá, unicamente, às possíveis punições previstas. Somente através da 

credibilidade de sua aplicação é que se conseguirá a estabilidade necessária para a 

atuação do cartel.  

Por exemplo, para que a ameaça da guerra de preços seja efetiva, é 

necessário que o cartel possua capacidade de produzir e lançar, no mercado, a 

quantidade de produtos necessária para baixar o preço ao nível de competição ou 

tenha um estoque de bens suficientes para tanto. Apenas desta forma a ameaça 

será crível.  

Já a terceira e última categoria apresentada trata sobre a adoção de 

medidas para prevenir a entrada ou a expansão de nã o membros no mercado 

cartelizado . Com o aferimento de lucros maiores do que o normal, o setor 

cartelizado passa a exercer uma maior atração para outras empresas. 

Como se pode perceber, os membros do cartel não podem subestimar este 

fator. Ao não lidar com a entrada de novos competidores, os membros do pacto 

colusivo podem estar inviabilizando os seus próprios objetivos e planos.  

Em setores com poucas barreiras de entrada, tal característica pode ser um 

fator negativo a ser considerado pelas empresas, no momento em que vão decidir 

pela formação, ou não, do cartel. Isto se deve ao fato de que os resultados do cartel 

podem incentivar novos agentes econômicos a competirem neste mercado, 

diminuindo a propensão a aquisição de maiores lucros. 

                                                 
6  AYRES (2010, p.7) assevera que: “The requirement of credibility arises from the failure of courts to 

enforce any part of a collusive agreement. Collusive agreements must not only include provisions to 

restrict competition (for example, by raising prices); they must also include provisions on how to 

punish. Punishments must be credible because courts will refuse to enforce either type of agreement- 

just as they refuse to remedy failures to restrict competition, they will not remedy failures to punish. 

Punishments thus are used to make the competitive restrictions self-enforcing; the requirement of 

credibility makes the provisions to punish self-enforcing. [...] It is important to stress that this 

requirement of credibility must hold independently for each individual firm. For a punishment threat to 

be credible, each firm must decide, given that the other firms will punish, that punishing is in its best 

interest - in other words, is profit-maximizing behavior”. 
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Em face destas dificuldades, o padrão mais observado, na prática, para o 

ciclo de vida de um cartel é ele se formar, permanecer atuante durante um período e 

depois desfazer-se para, posteriormente, formar-se novamente.  

LEVENSTEIN e SUSLOW (2010) destacam que a existência de tal ciclo é 

alvo de quatro diferentes interpretações pela doutrina. Para George Stigler, tal ciclo 

reflete a instabilidade inerente dos cartéis. A dissolução, com posterior formação de 

um novo cartel, apenas refletiria a existência de deserções.  

Já na visão de Eduard Green e Robert Porter, os períodos de preços baixos 

devem ser tidos como custos de informação que surgem da inabilidade dos 

membros do cartel em monitorarem, perfeitamente, o comportamento dos demais 

participantes do conluio. 

Para Julio Rotemberg e Garth Saloner, o preço acordado pelo cartel flutua em 

resposta aos choques de demanda. Chegaram a tal conclusão após a utilização de 

um modelo econômico, onde não há deserções e nem dissoluções do cartel. 

Por fim, Margaret Slade sugere que as guerras de preços podem surgir como 

o resultado do aprendizado ou da assimetria de informações. A dissolução do cartel, 

portanto, seria causada pelas constantes necessidades de alterações estruturais do 

cartel que devem ser negociadas entre os seus participantes. 

 

1.7. Como provar a existência de um cartel? 
 

Conforme visto anteriormente, o conceito que a doutrina dá para o termo 

“cartel” quase sempre especifica um elemento volitivo essencial para o seu 

surgimento: o acordo. Este, no entanto, não será celebrado de maneira formal, o que 

dificulta a sua rastreabilidade e, consequentemente, a prova de sua existência para 

os órgãos de controle.  

Tal dificuldade não é particular ao nosso país. GUERRIN e KYRIAZISY (2010) 

realizaram um proficiente estudo do estado da arte européia nas questões de prova 

da existência do cartel. A leitura deste artigo demonstra que a nossa realidade está 

muito mais próxima da européia do que da americana. 

A incriminação das condutas na Europa, assim como no Brasil, é 

essencialmente baseada em evidências da coordenação de comportamento dos 

membros do conluio. Esta obrigação deve ser cumprida independentemente da 

forma como foi expressa esta intenção. Desta forma, caberia a autoridade 
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concorrencial provar a mera existência de uma vontade comum dos potenciais 

membros do cartel que possibilite a restrição à competição. 

 Para tanto e preliminarmente, faz-se necessário determinar qual é o mercado 

relevante que se está analisando. Não se pode provar que um cartel existe sem que 

se determine o conjunto de agentes econômicos que está sob suspeição. Por 

exemplo, é impossível mostrar a existência de um cartel no setor de 

telecomunicações, a partir da análise das condutas das empresas Volkswagen do 

Brasil e da Editora Saraiva. Estas empresas sequer concorrem entre si nas suas 

principais áreas de atuação. 

Após determinado o mercado relevante, as autoridades utilizam-se de um 

conjunto de evidências para caracterizar tal conduta. Estas evidências podem ser 

categorizadas, em uma síntese apertada, em três grupos distintos: documental, 

circunstancial e econômica.  

O primeiro tipo, documental, teoricamente seria a evidência mais robusta, 

porém, é a mais difícil de ser obtida. Ela decorreria da necessidade de criação de 

todo um mecanismo de controle dos comportamentos dos cartelistas. Quanto maior 

o número de participantes do cartel ou a complexidade da divisão almejada do 

mercado ou dos lucros, maior será a necessidade de criação de toda uma estrutura 

para organização e, principalmente, controle do conluio.  

Nesta categoria podem-se enquadrar como elementos probantes: atas de 

reuniões, fax’s entre os membros do cartel para a troca de informações relevantes, 

propostas de pauta de encontros para tratar de práticas anticoncorrênciais, etc. Por 

exemplo, o CADE apreendeu, através da uma operação de busca e apreensão 

realizada em face das investigações do “cartel do oxigênio”7, o “estatuto do cartel”. 

Tal documento continha o conjunto de regras da associação criminosa.  

Como o oxigênio é um bem imprescindível em qualquer hospital, seja público 

ou privado, sendo alvo de aquisições reiteradas, as regras do estatuto do cartel 

especificavam, especialmente, a forma de se dividir o mercado, a sistemática da 

cobertura em licitações públicas e a maneira de se punir os integrantes que 

transgredissem as normas de conduta do cartel. Como se pode perceber, tal 

documento é uma clara prova da existência do acordo entre as empresas cartelistas. 

                                                 
7 Informação disponível no site <http://www.alertatotal.net/2010/08/o-julgamento-do-cartel-do-

oxigenio.html>. Acessado em 07/09/2011 
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Por fim, GUERRIN e KYRIAZISY (2010) advertem, ainda, que se devem 

tomar maiores cuidados quando forem apreciados documentos provenientes de 

terceiros. Estes podem efetivamente comprovar a participação destes no conluio, 

desde que sejam claros o suficiente para este intento ou corroborem outras provas 

já conhecidas8. 

Por outro lado, as evidências circunstanciais são aquelas que podem levar o 

juízo a inferir a existência do cartel. O valor probante de tais evidências depende da 

sua relevância individual e a corroboração que é fornecida pelos demais itens de 

provas encontrados nos autos.  

Vale lembrar aqui a decisão prolatada pelo STF em sede do RE 68.006/MG. 

Segundo este acórdão, a existência de vários indícios concordantes também são 

provas, devendo ser devidamente aferido pelo(s) julgador(es). 

A necessidade de se ter uma maior flexibilidade para as evidencias 

admissíveis contra os cartéis é óbvia. Se a existência do conluio dependesse 

unicamente das provas documentais ou diretas, muitos deles teriam uma vida longa, 

próspera e impune. 

GUERRIN e KYRIAZISY (2010, p. 39) demonstram que, na Europa, as 

condições para a utilização de tais evidências foram alvo de escrutínio judicial. 

Analisando a decisão do caso Dyestuffs, os autores concluem que o paralelismo de 

conduta (a adoção de condutas similares em sequência, por várias empresas e em 

um dado intervalo de tempo) deve ser considerado uma evidência forte de 

coordenação entre os participantes, mas não é suficiente, de per si, para provar, de 

forma absoluta, a existência do acordo.  

 Outra relativização aceita na doutrina e na jurisprudência para as evidências 

circunstanciais é que elas não podem ser consideradas conclusivas se há outra 

explicação plausível para o paralelismo de conduta. Geralmente, tal explicação é 

obtida através de complexas análises econômicas no mercado relevante, que 

buscam demonstrar a razoabilidade da explicação alternativa sugerida. São 

justamente estas análises que caracterizam a terceira e última categoria das 

                                                 
8 Estes autores colocam-se da seguinte forma: “Documents concerning third parties directly or 
indirectly incriminating them as participants in the cartel can either constitute direct evidence against 
such parties, if they are sufficiently clear and consistent, or corroborate and explain other direct 
evidence supporting the incrimination in first place. Such documents must, nevertheless, be treated 
with care” (GUERRIN E KYRIAZISY, 2010, p. 37). 
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evidências, a econômica.  

 Cabe salientar que a avaliação destas evidências (econômicas, documentais 

e circunstanciais) deve ser feita de forma pragmática. Considerando que não há 

legislação específica determinando o ponto ou a espécie de prova a partir da qual se 

considera a existência do cartel como devidamente provada.  

A dificuldade de se obter provas da existência do cartel é tão grande que, no 

Brasil, o Governo Federal editou, em 2000, uma medida provisória dando maiores 

poderes investigativos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE. O 

Secretario poderá, desde que respeite o objeto de uma averiguação preliminar, de 

procedimento ou de processo administrativo, mediante despacho fundamentado, 

realizar inspeção na sede social, estabelecimento, escritório, filial ou sucursal de 

empresa investigada. Para a realização de tal inspeção, dever-se-á notificar a 

inspecionada com pelo menos vinte e quatro horas de antecedência e a diligência 

deve ter início dentro do período das seis às dezoito horas. 

 

1.8. Prevenção e os acordos de leniência  
 

De plano, pode-se colocar que a maior dificuldade para o combate dos cartéis 

tem sido a efetiva comprovação de sua atuação. Por conta desta problemática, a 

legislação antitruste procura aperfeiçoar os mecanismos de prevenção à prática do 

cartel. Neste sentido, SPAGNOLO (2011a, p. 8) aduz que 

O principal objetivo da lei antitruste é evitar que ações contrárias à lei – no 
caso acordos colusivos no mercado – ocorram. Existem outros objetivos, 
incluindo a compensação das vítimas, mas estas são claramente de uma 
relevância secundária: a maior razão para as sociedades investirem largas 
somas de recursos para garantir a efetividade de tais normas é a de reduzir 
a freqüência de ações ineficientes e ilegais, ou seja, a prevenção criminal 
(Cesar Beccaria, 1763, §XII)9 

Esta prevenção pode ser feita de forma ex ante, impedindo a formação dos 

acordos através da ameaça de aplicação imediata de pesadas sanções que tornem 

o cartel instável ou/e não lucrativo. Por outro lado, também pode se prevenir a 

                                                 
9 Livre tradução de “the main objective of antitrust law enforcement against cartels is avoiding that the 

outlawed courses of action - in our case collusive product market agreements - take place. There are 

of course other objectives, including victim compensation and justice/fairness per se, but they are 

clearly of second order relevance: the main reason why societies invest large amounts of resources to 

enforce the law is to reduce  the frequency of inefficient, outlawed courses of action, i.e. crime 

deterrence (Cesare Beccaria, 1763, §XII)”. 
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formação de cartéis através de uma atuação ex post. Nesta forma de prevenção, 

busca-se evitar a reiteração da conduta pelos cartelistas que já tenham sido 

descobertos anteriormente. Tais agentes, além de serem induzidos a interromperem 

a conduta ilegal, também sofrem a ameaça de aplicação de sanções ainda mais 

duras, caso sejam identificados como reincidentes. 

Analisando estas formas, pode-se concluir que a mais vantajosa é a 

prevenção ex ante, por envolver um menor custo social e individual, quando 

comparado com a ex post (SPAGNOLO, 2011a). Um dos mais recentes 

instrumentos criados para a consecução deste tipo de prevenção é o acordo de 

leniência. 

Tal instituto foi criado pela US Antitrust Division em 1978, sendo 

posteriormente refinado em 1993. De uma forma geral, o instituto americano prevê a 

anistia completa e automática ao primeiro cartelista que denunciar o pacto colusivo 

do qual faz parte, desde que ainda não tenha sido iniciada uma investigação do caso 

pelas autoridades competentes, no momento da confissão.  

Há ainda a previsão, na legislação norte-americana, de que esta leniência 

possa ser concedida a uma empresa denunciante, mesmo após o início de uma 

investigação pelos órgãos competentes, desde que estes não possuam evidências 

suficientes que garantam uma condenação.  

Em 1994, foi introduzida uma política de leniência individual que oferece aos 

indivíduos envolvidos na conspiração a possibilidade de aplicar e receber a anistia, 

independentemente da sociedade na qual trabalha. Neste caso, a empresa 

cartelista, juntamente com os demais gerentes/diretores, não estão cobertos pela 

leniência. 

O sucesso deste instrumento nos Estados Unidos é inquestionável. Segundo 

Scott Hammond, ex-diretor da divisão criminal do Department of Justice, este 

instrumento legal foi o principal responsável pela detecção e persecução penal de 

cartéis nos últimos cinco anos10.  

                                                 
10 Nas palavras de SPAGNOLO (2011a, p. 12 – 13): ‘The combination of high sanctions and 

guaranteed amnesty has created strong incentives for corporations to come forward spontaneuosly. 

According to Scott Hammond, former Director of Criminal Enforcement of the DoJ Antitrust Division, 

more than 50% of the leniency applications are taking place before an investigation is opened, falling 

therefore within Section A of the Corporate Leniency Policy (personal communication). In his words, 

"over the last five years, the Amnesty Program has been responsible for detecting and prosecuting 
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No Brasil, os acordos de leniência foram introduzidos em nosso Ordenamento 

Jurídico a partir da virada do milênio, com a promulgação da Lei 10.149. Através 

dele, o primeiro delator do cartel obtém extinção da ação punitiva ou a redução de 

um a dois terços da punibilidade aplicável, desde que não tenha sido o líder do 

cartel. 

A lei ainda estabelece, como requisitos para a concessão da benesse, que as 

informações fornecidas pelo delator devam suprir a falta de conhecimento sobre o 

fato pela SDE. Além disso, para se firmar o acordo, a empresa ou pessoa física 

delatora deve cessar completamente seu envolvimento na infração noticiada, 

confessar sua participação no ilícito e cooperar plena e permanentemente com as 

investigações e o processo administrativo. 

Como bem aponta MELLO et al (2010), a principal discussão doutrinária 

sobre os acordos de leniência brasileiros reside quanto aos seus efeitos na seara 

penal. Tal discussão tem sua origem no tratamento dúplice que é dado, pelo nosso 

Ordenamento Jurídico, à conduta do cartel. Esta é tida tanto como um ilícito 

administrativo como penal. 

Ocorre que o art. 35-C da Lei 8.884/94 determinou que os acordos de 

leniências firmados tivessem o condão tanto de suspender o curso do prazo 

prescricional, como também impedir o oferecimento da denúncia. Como o referido 

acordo é firmado, apenas, perante a autoridade administrativa, teria ele (o acordo) o 

poder de impedir a instauração de um procedimento penal? 

 CAMARGO (2010) aponta a existência de três posições distintas defendidas 

na doutrina sobre o tema em tela. Numa primeira posição, há aqueles que negam, 

de forma peremptória, tal possibilidade. LIMA e ACQUA (2009) colocam que seria 

uma usurpação de competência do judiciário permitir-se que um órgão administrativo 

tome as principais decisões em matéria criminal: analisar as provas apresentadas, 

definir qual crime foi cometido, ponderar se a identificação dos co-autores foi 

adequada e extinguir a punibilidade do ilícito penal. Os dispositivos que tratam o 

tema seriam, então, inconstitucionais. 

A segunda posição, destacada por CAMARGO (2010), considera que a norma 

em questão atribui, ao SDE, a faculdade de firmar o acordo, pois seria dotada de 

livre convencimento e livre motivação para tanto. Com a sua celebração, passaria a 

                                                                                                                                                         
more antitrust violation than all of our [other investigating tools]" (2001)’. 
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existir, dentro da esfera administrativa, um impedimento para que o Ministério 

Público ingressasse com a devida ação criminal. 

Por fim, a terceira posição, sendo esta a posição dominante dos especialistas, 

considera que o acordo de leniência só produzirá tais efeitos (interrupção da 

prescrição e o impedimento da ação penal) se houver o prévio consentimento do 

Ministério Público. Como detentor único da legitimidade para adentrar com a ação 

penal pública incondicionada, a sua participação na celebração de tais acordos é 

essencial para a obtenção completa dos efeitos penais previstos no art. 35-C. Neste 

sentido, MELLO et al (2010, p.5) coloca que 

Uma solução encontrada pela SDE poderia ser a inclusão: 

como signatários dos acordos de leniência Procuradores da 
República e Promotores Estaduais, que se tenham comprometido a 
não proceder à denúncia criminal relativa à conduta sob investigação. 
Essa inclusão tem fundamental importância como forma de 
resguardar a empresa de futuros processos no campo penal. 
(RODAS, 2007, p.29) 

Esta última corrente, segundo GABAN (2011), ainda suscita algumas dúvidas 

que não foram definitivamente endereçadas pela doutrina ou pela jurisprudência. A 

primeira decorre do princípio da independência funcional dos membros do Ministério 

Público. Um acordo assinado por um promotor de justiça vincularia outro membro a 

obedecê-lo? A segunda questão refere-se a um questionamento sobre a 

competência do Parquet – no crime de cartel, qual o Ministério Público que é 

competente para processá-lo – o federal ou o estadual? 

Com relação à primeira dúvida, há de se concordar com o referido autor 

(GABAN, 2011). Resta claro que, uma vez assinado o acordo de leniência por um 

membro do parquet, os efeitos determinados pela lei 8.884/94 inviabilizam a 

instauração da ação penal por qualquer outro membro daquele MP.  Deve-se ter em 

mente que o acordo celebrado cria uma justa expectativa no celebrante de que a 

sua conduta não será punida em função do auxílio e das informações relevantes que 

está dando para extirpar o cartel do qual participava.  

Assim, o manejo da ação penal por outro membro do parquet seria uma 

afronta direta ao princípio da segurança jurídica, em sua vertente subjetiva – 

proteção a confiança. Em virtude disso, não se pode imaginar a imposição de crime 

de prevaricação sobre qualquer membro do Ministério Público que recuse prosseguir 

com a persecução penal, a partir do momento que tome conhecimento do acordo de 

leniência firmado. 
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Já no tocante ao segundo questionamento, há de ser colocado que o STJ já 

firmou o entendimento de que a competência da justiça será dada em função da 

amplitude da atuação do cartel. Assim, de forma analógica, se o acordo colusivo 

restringe a sua atuação no âmbito de um Estado-Membro, será o respectivo parquet 

estadual o responsável por firmar o acordo de leniência.  

Por outro lado, caso a conduta tenha a propensão de produzir efeitos em 

localidades diversas e em estados-membros distintos, restaria evidenciado o 

interesse supra-regional e, assim, configurada a necessidade de interferência da 

União e a competência da Justiça Federal. Logo, nesta situação e por analogia, 

seria o Ministério Público Federal o responsável para firmar o acordo de leniência. 

Neste sentido, pode-se observar a seguinte decisão do STJ11: 

HC 117169 / SP 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIME CONTRA A ORDEM 
ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. COMPETÊNCIA. EMPRESAS 
DO RAMO DE GÁS INDUSTRIAL. CONTROLE DO MERCADO NACIONAL. 
INTERESSE SUPRA-REGIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. PRECEDENTE DO STJ. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 150/STJ. 

EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA DENÚNCIA E ILICITUDE DA PROVA. 
QUESTÕES A SEREM APRECIADAS NO JUÍZO COMPETENTE. 
PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA, PORÉM, PARA RECONHECER, EM 
PRINCÍPIO, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, SEM PREJUÍZO 
DA AVALIAÇÃO ULTERIOR DO JUIZ FEDERAL SOBRE A SUA PRÓPRIA 
COMPETÊNCIA. 

1.   A Lei 8.137/90, relativa aos crimes contra a ordem econômica, não 
contém dispositivo expresso fixando a competência da Justiça Federal, 
competindo, em regra, à Justiça Estadual o julgamento dessa espécie de 
delito; todavia, isso não afasta, de plano, a competência da Justiça Federal, 
desde que se verifique hipótese de ofensa a bens, serviços ou interesses da 
União, suas autarquias ou empresas públicas, nos exatos termos do art. 
109, inciso IV, da Carta Constitucional, ou que, pela magnitude da atuação 
do grupo econômico ou pelo tipo de atividade desenvolvida, o ilícito tenha a 
propensão de abranger vários Estados da Federação, prejudicar setor 
econômico estratégico para a economia nacional ou o fornecimento de 
serviços essenciais. 

2.   A diretriz para a fixação dessa competência é dada pela denúncia; e, na 
hipótese em discussão, a inicial acusatória aponta para a existência de 
formação de cartel por empresas do ramo de produção e comercialização 
de gás industrial, com atuação em todo o território brasileiro, visando ao 
controle do mercado nacional, sugerindo, inclusive, que teria havido fraude 
à licitações de empresas públicas e privadas sediadas em diferentes 
Estados. 

                                                 
11 GABAN (2011) destaca, ainda, as seguintes decisões do STJ que confirmam o posicionamento 

acima retratado: CC 34973/SP, CC 34977/SP, CC 40165/PR, HC 32292/RS e CC 37226/SP.  
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3.   A persecução criminal se iniciou por provocação da Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça, que vinha investigando inúmeras 
denúncias contra os acusados e forneceu os dados iniciais necessários 
para o início da Ação Penal, também aludindo ao âmbito nacional da 
infração. 

4.   Já decidiu esta Corte que, quando a propensão ofensiva à ordem 
econômica se faz sentir em localidades diversas e em territórios distintos, 
evidenciado o interesse supra-regional, exsurgem a necessidade de 
interferência da União e a competência da Justiça Federal (HC 32.292/RS, 
Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJU 03.05.04). 

5.   Ressalte-se, ademais, que, nos termos do enunciado 150 da Súmula 
desta Corte, compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de 
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas 
autarquias ou empresas publicas. 

6.   As demais questões suscitadas no mandamus (existência de bis in idem 
pela imputação do crime de quadrilha e de formação de cartel em concurso 
material e ilicitude da prova) deverão ser apreciadas pelo Juízo competente. 

7.   Parecer do MPF pela denegação da ordem. 

8.   Ordem parcialmente concedida, tão-só e apenas para reconhecer, em 
princípio, a competência da Justiça Federal para o processamento e o 
julgamento da Ação Penal intentada contra os ora pacientes, sem prejuízo 
da ulterior avaliação do Juiz Federal sobre a sua própria competência. 

 

1.9. Conclusão 
 

Pelo que se pode perceber, muito se tem avançado no estudo dos cartéis. A 

pesquisa econômica tem buscado explorar vários aspectos distintos desta prática, 

possibilitado um progresso constante no entendimento de como surgem, qual o ciclo 

de vida e o modus operandi de tais acordos colusivos.  

A partir destes conhecimentos, o Direito pode aprimorar e desenvolver novos 

instrumentos jurídicos para a prevenção e o combate a esta prática ilícita.   

Se, por um lado, há claros avanços nos conhecimentos sobre o instituto do 

cartel de um modo geral, há um aspecto que não tem obtido, até o momento atual, 

uma grande repercussão nas pesquisas: o fenômeno da cartelização das licitações. 

Raros são os trabalhos científicos que se voltam para o estudo de tal fenômeno, 

apesar da grande repercussão social e dos malefícios gerados por tal prática.  

Assim, faz-se necessário um maior aprofundamento científico sobre este 

tema, para que se possam divisar as melhores formas de prevenir a prática. Devido 

a uma ausência de trabalhos nacionais sobre o tema, deve-se investigar como a 

doutrina estrangeira vem trabalhando com a questão e quais as práticas sugeridas, 

que visam a evitar e combater a atuação dos cartéis nos procedimentos de 

aquisição de bens e serviços do setor público.  
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Esta é a principal missão do capítulo seguinte desta dissertação. 
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2 CARTELIZAÇÃO EM LICITAÇÃO 
 
 

2.1. Introdução 
 

Após a breve exposição do atual estado da arte nas pesquisas que abordam 

o conceito de cartel e os principais aspectos que o envolvem (tipologia, ciclo de vida, 

objetivos, consequências e questões de prova), cabe, agora, atentar para a co-

relação existente entre tal prática e a licitação.  

Por que se ouve tanto que cartéis atuam livremente nas licitações públicas? 

Como o Estado pode combater tal prática? Como atua um cartel na licitação? Quais 

medidas podem ser tomadas para diminuir o risco de existência de tais acordos 

colusivos nos certames? Estas são algumas das perguntas que se procurará 

responder neste capítulo.  

Primeiramente, deve-se buscar entender o que é uma licitação. Após tal 

conceituação, buscar-se-á compreender o porquê das licitações serem consideradas 

um ambiente propício para a atuação dos cartéis e como eles atuam neste meio. 

Após isso, passa-se a analisar como está o combate aos cartéis em licitação 

no mundo. Tal análise mostra-se de grande relevância, já que possibilita identificar 

os instrumentos e as boas práticas utilizadas nos diferentes continentes. Com isso, 

facilitar-se-á a propositura de inovações ou aprimoramentos em nossa própria práxis 

licitatória. 

  

2.2. Licitação 
 

A licitação, segundo MEIRELLES (2006, p. 27), é “o procedimento 

administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais 

vantajosa para o contrato de seu interesse”.  

Concordando com tal definição e sendo mais detalhista na questão subjetiva 

e dos propósitos do instituto, CARVALHO FILHO (2009, p. 226) coloca que a 

licitação é o “procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta 

entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração de 

contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico”.  

BANDEIRA DE MELO (2009, p. 517) adverte que o fundamento da licitação 
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reside, justamente, na “idéia de competição, a ser travada isonomicamente entre os 

que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das 

obrigações que se propõem assumir”.  

Não é outro o entendimento de MEIRELLES (2006, p. 27):  

[a licitação] Visa a propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar 
com o Poder Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela 
Administração, e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 
administrativos. 

Assim, o principal objetivo da licitação é garantir, ao Estado, o emprego 

apropriado dos recursos públicos em suas compras. Para tanto, há de se adquirir os 

bens/serviços pelo menor preço possível e sem favorecer qualquer empresa, 

respeitando-se elevados padrões de isonomia, qualidade e eficiência.  

Pode-se concluir, portanto, que a licitação não deixa de ser uma espécie de 

leilão, apenas com um sentido inverso. Melhor explicando, em um leilão normal, o 

ganhador será aquele que oferecer o maior valor a ser pago para o bem que está 

sendo leiloado.  Será este quem adquirirá o bem leiloado. 

De forma contrária, na licitação, ganha o concorrente que oferecer as 

melhores condições (preço, técnica ou combinação de ambos os critérios) para a 

aquisição do bem ou serviço pela Administração Pública licitante. Ou seja, o 

concorrente adquire o direito de fornecer o bem/serviço à Administração Pública. 

Para alcançar tal objetivo, o instituto é regido, no Brasil, por um plexo 

normativo que deixa pouca liberdade ao gestor público na escolha de quem ele irá 

contratar. Como bem lembra FIUZA (2011), as regras estabelecidas pelo 

Ordenamento Jurídico brasileiro regem quase tudo no processo licitatório, deixando 

apenas um pequeno bolsão de liberdade naquelas matérias caracterizadas pela 

ausência de normatização infralegal, ou seja, na própria formulação dos editais, 

contratos ou a própria descrição de produtos. 

Nas licitações, os principais princípios regedores do instituto são a 

transparência e a economicidade. Licitações com regras transparentes e 

amplamente conhecidas facilitam a participação de maior número de licitantes, e, se 

houver efetiva concorrência entre eles, as contratações serão mais econômicas, em 

benefício do cidadão.  

Não é por outra razão que a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE (2010) entende que, para a licitação alcançar 

os seus objetivos, os legisladores devem atentar para dois desafios distintos, mas 
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co-relacionados: promover, de forma efetiva, a competição entre os concorrentes e 

garantir a integridade no processo administrativo de compras públicas. 

 

2.3. A licitação é um ambiente propício para a atua ção dos 
cartéis? 

 

Sem dúvidas, a licitação tem um importante papel na atualidade. Além de ser 

o meio legal para a obtenção dos bens e serviços essenciais para o funcionamento 

do Estado moderno, as licitações movimentam largas somas de dinheiro, servindo 

como uma espécie de instrumento de atuação estatal na economia12.  

Por outro lado, as licitações também demonstram ser um ambiente propício 

para a atuação dos cartéis. Isto se deve a uma série de fatores. Primeiro, a 

descrição do objeto a ser licitado, especificado pelo edital do certame, garante a 

uniformidade dos produtos a serem oferecidos. Por outro lado, esta mesma 

uniformidade torna mais fácil para os fornecedores chegarem a um acordo sobre 

uma estrutura de preços comum, possibilitando, assim, o conluio. 

Além disso, como a Administração Pública está jungida ao edital, não pode 

adquirir um produto/serviço alternativo ao que foi, ali, especificado. Tal fato facilita a 

conduta dos indivíduos e empresas que pretendem atuar em conluio, pois eles ficam 

mais seguros por saber que o responsável pelas aquisições tem pouca ou nenhuma 

alternativa. Desta forma, os esforços para aumentar os preços têm maiores 

probabilidades de serem bem sucedidos. 
                                                 
12 Segundo à OCDE (2010, p. 2): “Public procurement is a key economic activity of governments, 

accounting for an estimated 15% of gross domestic product (GDP) worldwide on average. The figure 

is even higher in some OCDE countries where public procurement expenditure is estimated at 

approximately 20% of GDP. Through its public procurement policy, the public sector can affect the 

structure of the market and the incentives of firms to compete more or less fiercely in the long run. 

Procurement policy therefore may be used to shape the longer-term effects on competition in an 

industry sector.” 

Posteriormente, esta mesma organização reforçou tal posicionamento, assim se colocando durante 

os debates sobre o combate aos cartéis em licitação: “Effective public procurement determines the 

quality of public infrastructure and services and it impacts on the range and depth of infrastructure and 

services that a State can provide to its citizens, as money wasted because of collusion and/or 

corruption ultimately results in fewer public funds. In this way, public procurement is an issue of key 

importance for a State’s economic development”. (OCDE, 2011a, p. 11). 
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Segundo, a própria regulação, essencialmente formalista do procedimento 

licitatório, poderá facilitar a comunicação entre os competidores, propiciando o 

surgimento do conluio entre eles. Como se sabe, a Administração Pública está 

jungida ao princípio da transparência e as regras da licitação são dispostas para 

diminuir a discricionariedade dos agentes púbicos. Em busca da efetivação deste 

princípio, qualquer pessoa pode tomar conhecimento dos participantes e das 

propostas feitas. 

 A disponibilização de tais informações facilita a identificação do 

comportamento desviante do acordado colusivo. De posse de tais informações, o 

cartel pode garantir uma maior credibilidade para a sua ameaça de punição, além de 

melhorar a coordenação de suas futuras atuações. 

Terceiro, a rigidez do estatuto licitatório também pode ser apontada como um 

incentivador para o surgimento dos cartéis em licitação. Esta falta de flexibilidade 

impede a rápida adoção de um comportamento mais estratégico da Administração 

Pública quando confrontada com um comportamento coordenado dos competidores 

de um dado certame. 

Quarto, as aquisições recorrentes de um bem ou serviço aumentam as 

probabilidades de conluio entre concorrentes. A freqüência com que as licitações 

para o mesmo objeto são apresentadas ajuda os cartelistas a distribuírem, entre si, 

os contratos.  

Além disso, os membros de um cartel podem, de forma mais célere, punir a 

empresa que não cumprir o acordo estabelecido, bastando concorrer de forma 

efetiva naqueles certames que, a princípio, caberiam aos desertores do cartel.  

Quinto, o número de competidores pode ser baixo, dependendo do bem a ser 

adquirido ou do próprio local onde se realiza o certame. Isto dá uma maior 

segurança para um acordo colusivo, já que os membros do cartel terão uma 

“barreira natural” para a entrada de novos competidores e os custos para o 

monitoramento do cumprimento do acordo colusivo são baixos.  

BECKMAN (2011)13 coloca que o sucesso do cartel é inversamente 

                                                 
13 Segundo este autor: “Bidder cartels are most likely to succeed when the number of potential 
competitors is low and the price competition for the auction goods is limited. On the contrary, when the 
number of attendees is large and competitive bidding is intensive, price cartels may still occur but they 
are quite unlikely to prevail over their competitors. A bidding ring is considered externally stable when 
the members do not have to face substantial drawbacks caused by external competitors (Fehl and 
Güth, 1987; Kräkel, 1993; Beckmann, 1999). A beneficial situation for the ring to succeed is therefore 
on hand in the absence of any rival bidders. Consequently, collusive bidding practices are especially 
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proporcional ao número de competidores “externos” ao acordo. Quanto menor for a 

quantidade de tais competidores, maior a probabilidade do cartel obter sucesso em 

seus objetivos. Por outro lado, em mercados altamente competitivos, onde há uma 

grande quantidade de agentes atuantes, os cartéis ainda podem acontecer, mas a 

sua chance de êxito é menor. 

 

2.4. Uma visão prática do funcionamento de um carte l em 
uma licitação/leilão 

 
Para se elaborar um modelo de licitação que seja menos propenso a atuação 

dos cartéis, faz-se necessário conhecer os tipos de mecanismos básicos de sua 

atuação, com vistas a diminuir a competição e aumentar os lucros de seus membros. 

Alguns cartéis preferem acordar como os seus membros irão proceder no 

certame de forma prévia. Um exemplo disso é a supressão de lances. Tal pode ser 

definido como sendo o esquema onde um ou mais competidores, que estariam 

concorrendo em um dado certame, acordam em retirar-se da competição ou 

diminuir/aumentar o valor de seu lance ou, até mesmo, desistir de um lance já feito 

para que o cartelista previamente escolhido ganhe a licitação/leilão. 

Este esquema foi identificado no caso Finnegan v. Campeau Corp14. O caso 

concreto deu-se em 1988, onde as empresas R.H. Macy & Co. Inc e Campeau Corp 

estavam envolvidas na aquisição de uma terceira empresa, a Federated 

Departments Stores Inc. Para a justiça americana, a Macy desistiu de adquirir a 

Federated Departments após celebrar um acordo com a Campeau para receber uma 

compensação pela sua “desistência” (KOVACIC, MARSHALL, et al, 2011, p. 8). 

Por outro lado, alguns cartéis preferem realizar encontros após a finalização 

do certame. Neste caso, os membros do conluio escolhem um dos participantes 

para ser o único cartelista que irá ofertar na licitação, ou seja, para ser o 

representante do cartel. Posteriormente e caso o cartelista escolhido para fazer os 

lances saia vencedor do certame, todos os coludentes reunir-se-ão para determinar, 

entre eles, quem irá receber o objeto e qual a compensação que deverá ser dada 

                                                                                                                                                         
likely to occur when the number of external competitors is low” (BECKMAN, 2011, p. 3). 

 
14 Maiores informações sobre este caso podem ser obtidas no sítio 

<http://openjurist.org/915/f2d/824/finnegan-v-campeau-corp-rh>. Acesso em 10/12/2010. 
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aos demais membros do cartel. Este segundo leilão, cujos participantes são apenas 

os cartelistas, é denominado “knock out”15.  

Um dos primeiros esquemas utilizados para funcionamento dos cartéis foi a 

rotação. Tal esquema foi utilizado na ‘Electrical Conspiracy’ de 1950, onde vinte e 

nove fornecedores de equipamentos elétricos formaram um cartel para atuar em 

licitações. O parâmetro de rotação usado era a fase da lua no momento da abertura 

do certame, ou seja, os futuros participantes da “concorrência” já estavam pré-

determinados, dependendo do estágio da lunação no dia do procedimento licitatório.  

Outro esquema utilizado para o funcionamento dos cartéis em licitação é o de 

lances complementares (“complementary biddings”), que buscam apenas criar uma 

aparência de competição para mascarar um preço superfaturado. Tal esquema foi 

identificado no caso U.S. v. Addyston Pipe & Steel Co. et al16.  

                                                 
15 Tal esquema foi o utilizado no caso US v. Pook, onde foi detectado um cartel que operava no ramo 

de antiguidades. Na decisão da corte americana, descreveu-se a conduta dos cartelista da seguinte 

forma: “When a dealer pool was in operation at a public auction of consigned antiques, those dealers 

who wished to participate in the pool would agree not to bid against the other members of the pool. If a 

pool member succeeded in purchasing an item at the public auction, pool members interested in that 

item could bid on it by secret ballot at a subsequent private auction (“knock out”) .... The pool member  

bidding the highest at the private auction claimed the item by paying each pool member bidding a 

share of the difference between the public auction price and the successful private bid. The amount 

paid to each pool member (“pool split”) was calculated according to the amount the pool member bid 

in the knock out”. (KOVACIC, MARSHALL, et al, 2011, p. 9) 

 
16 Neste caso, alguns fabricantes de canos de ferro constituíram um cartel onde o preço a ser 

praticado era definido através de uma reunião prévia. Em tal reunião, eram também definidos os 

participantes do certame e as possíveis compensações a serem pagas. KOVACICK, MARSHALL et al 

(2011, p. 11 – 12) descreve o procedimento deste cartel da seguinte forma: “When bids are 

advertised for by any municipal corporation, water company, and gas company, the executive 

committee determines the price at which the bid is to be put in by some company in the association, 

and the question to which company this bid shall go is settled by the highest bonus which any one of 

the companies, as among themselves, will agree to pay or bid for the order. When the amount is thus 

settled the company to whom the right to bid upon the work is assigned sends in its estimate or bid to 

the city or company desiring pipe, and the amount thus bid is “protected” by bids from such of the 

other members of the association as are invited to bid, and by the bidding in all instances being 

slightly above the one put in by the company to whom the contract is to go. ... Settlements are made 

at stated times of the bonus account debited against each company, where these largely offset each 

other, so that small sums are in fact paid by any company in balancing accounts. 
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Outrossim, os cartéis também se utilizam da subcontratação como um 

instrumento para garantir a sua viabilidade e o seu esquema de funcionamento. 

Neste caso, ao invés de pagamentos de verbas aos não participantes do certame, a 

compensação é realizada através da subcontratação destes cartelistas. Tal se deu 

no caso U.S. v. Metropolitan Enterprises, Inc.17, onde as empresas de pavimentação 

que decidiram não participar do certame, a fim de que a empresa Broce Construction 

Company pudesse sagrar-se vencedora, foram, posteriormente, subcontratadas pela 

Broce. 

Não se pode deixar de mencionar o esquema de divisão de mercados que 

também é muito utilizado. Este esquema é operacionalizado pela divisão de um 

conjunto de licitações entre membros do cartel, que, assim, deixam de concorrer, 

entre si, em cada uma delas.  

Tal esquema foi utilizado no famoso caso do cartel de vitaminas. Segundo o 

Ministério da Justiça (BRASIL, 2010, p. 8): 

Entre 1990 e 1999, as maiores fabricantes mundiais de vitaminas (incluindo 
BASF AG, F. Hoffman-La Roche AG, Aventis S.A., Merck KgaA e Solvay 
Pharmaceuticals) dividiram o mundo em regiões de atuação. Como 
conseqüência, a concorrência era eliminada e o consumidor pagava preços 
artificialmente elevados por vitaminas A, B2, B5, C, E e beta-caroteno. 

O cartel foi descoberto porque um de seus participantes, a empresa Rhone-
Poulenc (atual Aventis), confessou a prática às autoridades norte-
americanas e européias e colaborou com as investigações em troca de 
imunidade. Como resultado da investigação, o Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos fez acordos com as investigadas F. Hoffman - La Roche e 
BASF, que resultaram na confissão da prática por tais empresas e no 
pagamento de, respectivamente, US$ 500 milhões e US$ 225 milhões de 
multa. Houve também prisão de executivos, em razão da gravidade 
da conduta. Na mesma linha, em 2001, a Comissão Européia multou 
participantes do cartel em mais de € 850 milhões, sendo que a Rhone-
Poulenc recebeu imunidade no âmbito do Programa de Leniência. 

No Brasil, apenas recentemente houve um aumento na preocupação com a 

atuação dos cartéis em licitação. São raros os casos julgados que envolvem tal 

prática. O próprio Ministério da Justiça (BRASIL, 2010, p. 13 – 14 e 19 - 20) 

destacou os seguintes casos em sua cartilha de combate aos cartéis em licitação: 

                                                                                                                                                         

 Mais informações sobre este caso podem ser obtidas no sítio 

<http://openjurist.org/175/us/211/addyston-pipe-steel-company-v-united-states>. Acessado em 

10/01/2010. 
17 Maiores informações sobre este caso podem ser obtidas no sítio < 

http://openjurist.org/728/f2d/444/united-states-v-metropolitan-enterprises-inc-p>. Acesso em: 

10/01/2011. 
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• Cartel dos vigilantes  – um conjunto de empresas para a prestação de 

serviços de vigilância formou um cartel para fraudar licitações organizadas 

pela Superintendência Regional da Receita Federal do Rio Grande do Sul 

e pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Um dos 

participantes denunciou o esquema, apresentando evidências diretas das 

fraudes à licitação, incluindo testemunhos de empregados e gravações de 

conversas telefônicas mantidas entre os envolvidos. 

O CADE emitiu sua decisão em 2007 e impôs multas que variaram de 

15 a 20% de faturamento bruto em 2002 a 16 empresas. Executivos das 

empresas condenadas e três associações de classe também foram 

multadas pelo CADE. Além disso, as empresas foram declaradas 

inidôneas, sendo proibidas de participar em licitações por 5 anos.  

 

• Cartel das Britas  – tratava-se de um cartel envolvendo empresas de 

pedra britada na Região Metropolitana de São Paulo. O objetivo do acordo 

colusivo era a: fixação de preços, alocação de consumidores, restrição da 

produção e fraude a licitações no mercado de pedra britada, insumo 

essencial para a indústria de construção civil. As empresas utilizavam 

software sofisticado para direcionar as vendas e fiscalizar o cumprimento 

do acordo. O cartel teria passado a atuar de forma mais sistemática a 

partir de 1999, como forma de combater a queda no preço médio do 

produto que ocorria no mercado desde 1995. 

A SDE completou sua investigação em 2004 e concluiu que 18 

empresas e o Sindipedras deveriam ser condenados por prática de cartel. 

Em 2005, o CADE multou as empresas investigadas em quantias que 

variaram entre 15 a 20 % do faturamento bruto em 2001, dependendo do 

respectivo grau de envolvimento de cada uma na administração do cartel. 

Algumas das empresas condenadas questionaram judicialmente a decisão 

do CADE e, até o momento, todas as decisões judiciais consideraram 

válida a decisão do Conselho. 

 

2.5. O combate à cartelização das licitações no mundo  
 

O problema da cartelização das licitações não é apenas um problema local 
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dos Estados Unidos ou do Brasil, mas algo que grassa nos quatro cantos do globo. 

Devido a sua importância, a OCDE escolheu, justamente, esta temática como o alvo 

de uma mesa redonda no ano de 2010. 

Neste evento, diversos países foram incentivados a apresentarem os seus 

esforços no combate de tal prática. A análise de tais experiências serve com um 

importante insumo na identificação das políticas e dos instrumentos mais eficientes 

para o combate a este ilícito.  

Dos anais de tal evento (OCDE, 2011a), retiram-se as seguintes informações: 

 

a) Oceania   
 

Neste continente, pode-se destacar a atuação da Austrália  (OCDE, 2011a, p. 

62 - 68) no combate aos cartéis em licitação. Através de seu órgão de regulação da 

economia, o Australian Competition and Consumer Commission – ACCC, 

desenvolveu-se, a partir de 2005, um programa de educação e aconselhamento 

para os servidores públicos envolvidos em processos licitatórios. 

O objetivo primário de tal programa foi prover condições para que estas 

autoridades pudessem identificar possíveis atividades de um cartel em suas 

licitações. O material produzido pela ACCC traz uma série de sinais que podem 

servir de indícios de uma conduta colusiva dos concorrentes.  

Em 2009, houve o primeiro caso de julgamento de um cartel em licitação. A 

filial australiana da empresa americana DRS C3 Systems foi acusada de dividir o 

mercado internacional de sistemas de treinamento militares. Especificamente, a DRS 

teria feito um acordo com outra empresa, para que esta não participasse de uma 

licitação governamental, cujo objeto era a aquisição de um sistema de 

instrumentação de aviões de combate. Tal caso ainda está sob julgamento. 

Ainda em 2009, a ACCC iniciou um processo administrativo contra três 

construtoras envolvidas em fixação de preços e conduta enganosa em várias 

licitações do governo de Queensland. O pacto colusivo foi utilizado em diversas 

construções, tais como escola, infraestrutura ferroviária e na remodelação de um 

aeroporto. Devido à diversidade de atuação, este caso aumentou, de forma 

significativa, a consciência das autoridades públicas dos riscos da atividade de 

cartéis nas licitações. 
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b) África 
 

Na África do Sul  (OCDE, 2011a, p. 350 - 353), o acordo colusivo é visto 

como uma irregularidade per se. Em face disso, a legislação sul-africana dá ênfase 

ao monitoramento e vigilância contínua dos órgãos públicos com vistas a conter e 

eliminar a corrupção. Uma nova medida adotada pelas autoridades sul-africanas foi 

a criação, em julho de 2009, de um grupo específico (Ministerial Task Team) com o 

objetivo de prevenir fraudes e corrupções. Além disso, instituiu-se, neste país, um 

programa de leniência com vistas a modernizar o combate aos cartéis em licitação. 

Atualmente, o Estado sul-africano priorizou sua atuação preventiva no setor 

de construção civil. Com isto, as autoridades viram um aumento significativo dos 

casos de cartéis em licitação. Atualmente, três casos envolvendo tal prática estão 

sendo processados no Tribunal de Competição. 

Um deles envolve a atuação de um cartel para o suprimento de produtos de 

concreto para as principais instituições governamentais e municipalidades sul-

africanas. Os membros deste pacto colusivo coordenaram suas produções e 

acordaram em alocar contratos, entre si, para manterem as participações de 

mercado previamente conquistadas, não apenas na África do Sul, mas também em 

outras regiões meridionais do continente africano.   

Neste caso, um dos participantes do cartel foi multado em cerca de 4 milhões 

de euros e comprometeu-se a auxiliar nas futuras investigações. Os demais 

participantes ainda estão esperando o julgamento da Corte. 

Outro caso, ainda pendente de julgamento, foi a descoberta de um atuante 

cartel no mercado de canos de plástico. Tal insumo é utilizado pelas municipalidades 

para prover água encanada e saneamento sendo, portanto, bastante utilizado.  

O acordo colusivo envolvia a fixação de preços e a alocação de mercados e 

consumidores. Na alocação dos contratos entre os coludentes, o cartel considerava 

a participação do mercado já conquistada pelos participantes e os relacionamentos 

prévios com os consumidores.  

Mais uma vez, um dos participantes do cartel optou por denunciá-lo às 

autoridades competentes, fazendo jus ao programa de leniência. 
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c) Ásia 
 

No Japão  (OCDE, 2011a, p. 226 - 233), o Japan Fair Trade Commission – 

JFTC tem sido bastante agressivo no combate aos cartéis em licitação. Em 2008, 

este órgão gerou um montante de quase três bilhões de ienes em multas impostas a 

empresas coludentes. Nos últimos cinco anos, o montante total de multas impostas, 

por conta de tal irregularidade, gira em torno de 39 bilhões de ienes. 

Esta atuação mais vigorosa deste órgão de controle é possível pela recente 

alteração feita em sua legislação para o controle da competição, que além de 

aumentar os valores passíveis de serem aplicados como multa, ainda introduziu um 

programa de leniência e deu poder para que o JFTC realizasse investigações de 

caráter criminal. As medidas adotadas deram resultados imediatos, sendo que o 

programa de leniência tem sido bastante solicitado. 

Assim, garante-se a manutenção e a promoção da livre competição nas 

licitações públicas, resultando em queda dos preços dos contratos. A taxa de preços 

esperados dos 22 contratos que tinham a participação de um cartel diminuiu cerca 

de 19%, após a adoção das medidas legais cabíveis. 

Além desse maior rigor, o JFTC tem realizado encontros com as autoridades 

responsáveis pelas licitações para discutir questões relacionadas com a temática da 

cartelização em licitação. Além disso, responsabiliza-se pela realização de 

seminários e provê materiais para estudo, como por exemplo, o “Guidelines 

Concerning the Activities of Firms and Trade Associations with Regard to Public 

Bids”. 

Já na Coréia  (OCDE, 2011a, p. 234 - 239), a Korea Fair Trade Commission – 

KFTC reconhece a necessidade de estabelecer um sistema constante de 

monitoramento para melhor detectar as conspirações e prevenir situações que 

facilitem a formação de cartéis. Buscando alcançar esta última meta, funcionários do 

KFTC participam de sessões de algumas das licitações mais vultosas, para alertar 

aos potenciais concorrentes sobre os malefícios provenientes da atuação dos 

cartéis, as possíveis sanções a serem aplicadas e as condições para o programa de 

leniência. 

 Além disso, este órgão de controle produziu, em 2008, um manual de 

prevenção ao cartel em licitação que explica, em linguagem simples, a definição e os 

vários tipos de cartéis em licitação, os custos provenientes de suas atuações, os 
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males por ele provocados, como descobri-los e etc. Paralelamente, o KFTC elaborou 

e opera um sistema informatizado (Bid Rigging Indicator Analysis System) que visa, 

de forma automática, analisar  estatisticamente alguns indicadores de colusão, 

baseando-se em dados de licitações passadas.  

No caso de Israel  (OCDE, 2011a, p. 220 - 225), o Israel Antitrust Authority – 

IAA tem focado na promoção e proteção da competição nas licitações. Este órgão 

busca agir de forma preventiva, organizando seminários baseados na agregação de 

sua própria experiência com a de outros órgãos especializados, como o OCDE.  

O público alvo destes seminários são os servidores responsáveis pelas 

licitações. Através deles, informa-se, aos envolvidos em processos licitatórios, dos 

riscos potenciais com a cartelização e suas implicações legais. Assim, os referidos 

servidores adquirem as ferramentas necessárias para detectar os cartéis e o 

conhecimento necessário de como responder a este ilícito, quando diante de tais 

situações. 

 

d) Europa  
 
Na França  (OCDE, 2011a, p. 142 - 187), uma rápida análise das decisões do 

Conseil de la Concurrence - CC demonstra que o setor de construção civil é o mais 

afetado pela cartelização em licitação. Em função dos altos prejuízos provocados 

por tal prática, o Conselho está empenhado em processar e sancionar tal conduta. 

A cada ano, entre 16 e 28% das sanções impostas pela autoridade 

responsável pela competição envolve certames públicos. Entre 2004 e 2008, houve 

uma média de 13 novos casos anuais envolvendo acordos colusivos em licitações. 

Por exemplo, em 2006, o CC multou 34 construtoras, em cerca de 48 milhões 

de euros, por prática de cartel em licitação na Região da Île-de-France. As 

construtoras reuniam-se previamente para decidir os futuros ganhadores dos 

certames, havendo uma ampla troca de informações entre os participantes do cartel 

e a prática de compensações, através de pagamentos aos cartelistas que se 

abstinham de competir e/ou pela subcontratação. 

Visando a melhoria do combate a esta prática, vem sendo realizados esforços 

no sentido de coordenar as ações das instâncias administrativas e criminais. Tal é 

feito pela intensa troca de informações entre o órgão administrativo e o judiciário, 

resultando na imposição de penas mais severas. Tudo isso com o intuito de 
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dissuadir a prática de tal conduta. 

 Na Noruega  (OCDE, 2011a, p. 284 - 289), o combate aos cartéis é feito em 

duas vias: criminal e administrativa. Especificamente, a colusão é tida como um 

crime, punível com a pena de prisão. Além disso, é também considerada uma 

infração administrativa, passível de imposição de multa. 

Com vistas ao combate da prática do cartel em licitações, o Norwegian 

Competition Authority – NCA realiza investigações, podendo inquirir testemunhas 

e/ou pessoas envolvidas e, até mesmo, confiscar qualquer forma de evidências. 

Além disso, este órgão de controle possui uma hot line para receber dicas e 

informações sobre possíveis infrações à legislação concorrencial. 

Um importante elemento na luta contra os cartéis em licitação é a constante 

campanha feita pela NCA para alertar as autoridades sobre os riscos e malefícios 

desta conduta. Em função disto, dois casos de colusão foram revelados em 2009.  

O primeiro envolve dois empreendedores que formaram um cartel em um 

certame para reparar pontes. No segundo, descobriu-se que todos os taxis de uma 

região formaram um cartel em uma licitação para a contratação do serviço de 

transporte de pacientes para os hospitais locais. 

Já no Reino Unido  (OCDE, 2011a, p. 390 - 401), o Office of Fair Trading – 

OFT tem alertado o governo sobre os riscos dos cartéis em licitações, agindo junto 

às autoridades públicas pra combater tal conduta de forma mais efetiva. Tendo isto 

em vistas, o OFT provê um guia para a identificação dos indícios de colusão nos 

certames e tem realizado estudos para a elaboração de editais mais apropriados 

para evitar a atuação dos cartéis.  

Em função destas ações, o OFT prolatou, em setembro de 2009, uma decisão 

que impôs multa de £ 129.2 milhões em 103 empresas que atuavam em um cartel. 

Os coludentes operavam na área de construção civil, em um projeto do governo, que 

acabou gerando um superfaturamento de mais de £ 200 milhões. Para garantir o 

acordo, os cartelistas utilizavam-se de um esquema de pagamento de 

compensações. 

  

e) América 
 
No Canadá  (OCDE, 2011a, p. 84 - 91), a cartelização em licitações foi 

criminalizada através de sua legislação. Os perpetradores de tal conduta podem ser 
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obrigados, se descobertos, a pagar pesadas multas e serem presos por um período 

de até 14 anos de reclusão. 

O Competition Bureau – Bureau é o órgão responsável pela fiscalização da 

concorrência, incluindo a cartelização das licitações. Além de fiscalizar, este órgão 

também realiza seminários com os agentes responsáveis pelas licitações para 

provê-los com as ferramentas e os conhecimentos necessários para deter tal prática. 

Somente em 2009, o Bureau realizou cerca de 50 apresentações para mais de 1.700 

agentes públicos. 

O principal setor de atuação dos cartéis em licitação no Canadá é a 

construção civil. Uma rápida análise dos casos julgados pelo Bureau, entre 1996 a 

2009, revela que 40% dos casos julgados são deste setor. 

Em 2008, três construtoras e seus presidentes foram indiciados por 

coordenarem os seus lances em uma licitação para a expansão das salas de 

emergência do Hospital de Chicoutimi. Após a audiência preliminar, os envolvidos 

foram encaminhados para julgamento.  

Mais recentemente (fevereiro de 2009), o Bureau descobriu um cartel no setor 

de Tecnologia da Informação. Descobriu-se que sete companhias estabeleceram um 

pacto colusivo para atuarem em licitações governamentais na região de Otawa. As 

empresas, secretamente, coordenaram seus lances em um esquema ilegal para 

fraudar o governo, dividindo os contratos e bloqueando a entrada de novos 

competidores. 

Em El Salvador  (OCDE, 2011a, p. 120 - 137), o órgão responsável pelo 

combate aos cartéis em licitação é a Superintendencia de Competencia – SC. Neste 

combate, o SC elaborou um manual que contém informações básicas necessárias 

para a identificação e a prevenção desta conduta. Simultaneamente, vem realizando 

apresentações aos agentes responsáveis pelos certames para explicar, com mais 

detalhe, o conteúdo do manual. 

Em função destes trabalhos, em 2009, a SC sancionou quatro agências de 

turismo por formarem um cartel em um certame de dois órgãos governamentais. 

Elas tinham acordado, de forma prévia, na comissão pela emissão de passagens 

áreas, tendo encaminhados lances economicamente idênticos. Durante a 

investigação, a SC não identificou nenhuma explicação econômica razoável para 

justificar os lances equivalentes, fazendo com que os envolvidos fossem acusados 

de infringirem a lei. 
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Por fim nos Estados Unidos  (OCDE, 2011a, p. 402 - 407), está sendo dada 

uma maior atenção a atividades educativas e preventivas no combate aos cartéis em 

licitação. Neste sentido, os servidores do Department of Justice Antitruste Division – 

DOJ tem, por vários anos, conduzido programas de treinamento para as autoridades 

responsáveis, direta ou indiretamente, pelas licitações dos órgãos americanos.  

Estes programas visam a prover as autoridades públicas com os 

conhecimentos necessários para identificar e deter a atuação dos cartéis em suas 

próprias licitações. Além disso, promovem uma maior interação entre os servidores 

do DOJ e dos demais órgãos, facilitando a atuação conjunta. 

Com isso, o objetivo final de tal política vem sendo alcançado: encorajar a 

formação de uma grande equipe, composta por funcionários responsáveis por 

licitação de diversos órgãos e os servidores do DOJ, trabalhando em conjunto para 

deter e prevenir a atuação dos cartéis nas licitações. 

 

2.6. As recomendações doutrinárias para o combate a os 
cartéis em licitação 

 

A leitura da seção anterior aponta para o fato de que a maioria dos países 

busca o aumento da eficiência ao combate dos cartéis em licitação através de uma 

atuação preventiva. Primeiramente, há um forte investimento na conscientização e 

preparação dos agentes envolvidos nos certames para identificarem os sinais de 

possíveis atuações colusivas.  

Tal processo de formação é realizado, via de regra, através da elaboração de 

seminários/cursos onde se faz o repasse das experiências dos agentes de controle 

da concorrência. Além disso, há a confecção de materiais impressos que contenham 

os conhecimentos mínimos necessários, tanto para a identificação dos indícios de 

atuação coordenada dos concorrentes como para a adoção das condutas a serem 

efetivadas quando diante da possibilidade da existência de um cartel.  

A segunda via é a elaboração de editais que sejam mais propícios para 

evitarem a conduta irregular. Neste ponto, a doutrina econômica traz uma série de 

recomendações que auxiliam a concreção de tal objetivo. 

ALBANO, BUCCIROSI et al (2011) colocam que, tendo em vista que a 

interação freqüente dos concorrentes pode favorecer a formação de um cartel, a 

Administração deveria privilegiar contratos de mais longa duração. Estando em jogo 
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contratos mais longos, além de diminuir a freqüência dos certames, têm-se que o 

lucro extra advindo com uma deserção do acordo colusivo pode ser bastante 

atraente, desestabilizando, ainda mais, os possíveis cartéis. 

Além disso, advertem que a Administração deve ter um cuidado maior com as 

licitações para aquisição de objetos relacionados como, por exemplo, equipamentos 

de Tecnologia da Informação (impressoras, computadores, notebooks, etc). Se a 

Administração decide realizar um certame para cada item, poderá estar facilitando a 

colusão das grandes empresas que atuam em todos estes setores do mercado.  

Com a sequência de procedimentos licitatórios de objetos relacionados, ter-

se-á maiores oportunidades para se punir os desertores do cartel. Tal se dá pelo 

provável acirramento da concorrência no certame que lhes foram alocados, 

inicialmente, pelo cartel.  

Além de aumentar a credibilidade de sua punição, o cartel ainda poderá 

melhorar o seu controle sobre o comportamento das empresas que são mais 

propensas a desertarem. Para tanto, basta acordar que elas seriam as ganhadoras 

dos últimos certames da sequência proposta pela Administração.  

Para mitigar tais problemas, cabe ao Estado fazer um certame único e 

simultâneo no caso de aquisição de produtos relacionados.  

Outro ponto a ser atacado é a questão das possíveis compensações a serem 

feitas entre os membros do cartel. A doutrina recomenda a não utilização da 

subcontratação, já que este é o mecanismo mais comumente utilizado para tal fim.  

Tratamento diferenciado deve ser dado ao caso dos consórcios. Tal instituto 

pode, por um lado, resolver questões de eficiência das empresas consorciadas, 

promovendo uma maior competição. No entanto, também pode ser mais um meio 

para garantir a coordenação, facilitando a divisão dos lucros. 

Tendo isto em mente, ALBANO, BUCCIROSI, et al (2011) recomendam que 

apenas se aceitem os consórcios firmados por: 

• Empresas que não tenham condições de fornecer, individualmente, o 

objeto do certame, ou; 

• Empresas que tenham a sua eficiência individual 

melhorada/aumentada pela associação; 

Os próprios autores reconhecem que tal recomendação seja de difícil 

implementação, já que envolve o conhecimento do grau de eficiência das empresas 

componentes do consórcio. No entanto, podem-se adotar regras mais simples, que 
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possibilitem o mesmo resultado, como por exemplo, não admitir consórcios cujos 

membros sejam os líderes do mercado ou o ganhador de outro certame para um 

objeto similar. 

A OCDE (2011b) traz uma série de diretrizes que, se seguidas, teriam o 

condão de mitigar a atuação dos cartéis nas licitações. Primeiro, ele aconselha que, 

antes de elaborar o edital do certame, a Administração Pública deva realizar uma 

ampla pesquisa de mercado.  

Tal pesquisa visa a fazer com que o órgão licitante, de forma prévia, adquira o 

conhecimento sobre a variedade de produtos e/ou serviços disponíveis, que 

preenchem os requisitos necessários para o atendimento de sua necessidade, e os 

seus potenciais fornecedores. Esta pesquisa deve ainda englobar a faixa de preços 

praticados, as principais características e a opinião de compradores/usuários dos 

produtos. 

Segundo, a redação do edital deve ser feita no sentido de incentivar a 

competitividade do certame. Assim, cabe a Administração reduzir os custos de 

participação e diminuir os requisitos para ingresso na licitação ao estritamente 

necessário. Tal medida facilitaria à entrada de novos competidores, tornando menos 

viável a formação do cartel  

Terceiro, as cláusulas contratuais decorrentes da licitação devem ser 

concebidas de tal forma a evitar influências indevidas, provenientes de fraude e/ou 

corrupção. Elas devem ser claras e abrangentes, centradas, principalmente, na 

execução do objeto do contrato. 

Quarto, o procedimento da licitação deve ser realizado de tal forma que se 

diminua a possibilidade de comunicação entre os concorrentes. Neste tópico, a 

OCDE recomenda que se considerem, com a maior atenção, quais informações 

serão disponibilizadas aos concorrentes, no momento do ato ou sessão pública de 

abertura das propostas. Há de se ter em mente que o cartel busca oportunidades 

para tornar mais crível a sua ameaça de punição. Assim, a transparência total das 

informações de um certame podem servir para que o cartel verifique se a conduta 

concertada foi efetivamente cumprida. 

 Quinto, selecionar, cuidadosamente, os critérios de avaliação e adjudicação 

das propostas. A seleção de tais critérios é um tema sensível para a licitação, 

estando diretamente vinculado a eficácia da contratação.  

Por fim, a sexta diretriz prega a formação contínua dos agentes que lidarão 
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com as licitações, visando à facilitação da identificação e combate às práticas 

colusivas. Esta, sem dúvidas, vem sendo a diretriz mais efetivada no mundo. 

 

2.7. Conclusão 
 

Uma vez demonstrado o atual estado da arte das pesquisas sobre a 

cartelização em licitações, percebe-se que a prevenção é a principal arma para o 

combate a este mal. Busca-se construir meios que dificultem ou tornem mais 

custosa a formação dos cartéis. 

Nesta visão, é fácil perceber que o próprio design do processo licitatório pode 

ser uma arma poderosa neste combate. Segundo MARSHALL e MEURER (2011, p. 

28)18, “um bom design do leilão complementa a legislação antitruste, e ambos 

servem para deter a colusão nos lances”. 

Neste mesmo trabalho, os autores trouxeram o exemplo da licitação 

empreendida pelo FCC para a venda de faixas do espectro eletromagnético a serem 

utilizadas por várias aplicações de telecomunicações. A meta de tal certame era a 

alocação mais eficiente destas bandas.  

Com o auxílio de alguns micro-economistas famosos, elaborou-se um modelo 

de licitação baseada no leilão ascendente simultâneo, cujo resultado alcançou, de 

forma razoável, o objetivo traçado:  

Os leilões obtiveram uma renda substancial e uma alocação relativamente 
eficiente do espectro. Os peritos escolheram o leilão de lances ascendente 
e simultâneo para obter uma maior eficiência na presença de 
complementariedades e da maldição do vencedor. Complementariedades 
podem surgir por conta de licenças em áreas geograficamente vizinhas 
serem, provavelmente, mais valiosas se um concorrente ganhar uma 
licença em cada área. O formato do leilão permitiu que os concorrentes 
pudessem adquirir, eficientemente, grupos de licenças e também auxiliou na 
diminuição do risco da maldição do vencedor. (MARSHALL e MEURER, 
2011, p. 30)19 

Uma decorrência natural desta utilização é que os conhecimentos gerados 
                                                 
18 Livre tradução de: “good auction design complements antitrust enforcement, and both play a role in 
deterring bidder collusion”.  

 
19 Livre tradução de: “The auctions generated substantial revenue, and achieved a relatively efficient 
allocation of spectrum. The auction designers chose the simultaneous ascending bid auction to 
achieve efficiency in the presence of complementarities and the winner’s curse. Complementarities 
can arise because licenses covering neighboring geographic areas are likely to be more valuable if a 
bidder wins a license in each area. The auction format allowed bidders to acquire efficient bundles of 
licenses and also helped dampen the winner’s curse”.  
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pela ciência econômica podem, também, auxiliar na construção de um modelo 

licitatório que seja mais infenso aos cartéis. Neste ponto, as pesquisas 

desenvolvidas na área da teoria dos leilões, que toma por base a teoria dos jogos, 

apresentam-se com o maior potencial de auxiliar na consecução de tal objetivo. 

KENDLER (2011, p. 17) coloca que: 

O design do leilão é essencial para se obter os objetivos listados acima. A 
teoria dos jogos e, mais especificamente, a teoria dos leilões devem ser 
utilizadas para identificar e mitigar as desvantagens dos leilões. Nenhum 
tipo de leilão pode ser apropriado para todas as situações, mas o design 
apropriado provê o melhor resultado possível.20 

 

Assim, no próximo capítulo, apresentar-se-á uma breve exposição sobre 

estas áreas de pesquisa. 

 

                                                 
20 Livre tradução de: “The design of the auction is essential to fulfilling the goals listed above. Game 
theory, and, more specifically, auction theory, must be used do indentify and solve auctions pitfalls. No 
one auction may be appropriate for all industries or commodities, but a properly designed auction 
provides the best outcome”. 



72 

 

3 TEORIA DOS JOGOS E TEORIA DOS LEILÕES: UMA VISÃO 
GERAL 

 
 

3.1. Introdução 
 

Inspirando-se em KENDLER (2011), duas áreas de pesquisa apresentam-se 

bastante úteis para o objetivo final deste trabalho. A primeira é a teoria dos jogos . 

Tal teoria tem como marco histórico de sua criação a edição do livro “Theory of 

games and economic behaviour”, de John Von Neumann e Oskar Morgenstern.  

Como bem coloca FELICIANO (2007), os autores acima referidos defendem 

uma abordagem matemática para a tomada de decisões econômicas. Tal idéia 

originou-se da percepção de que os “elementos humanos e psicológicos da 

economia poderiam ser analisados sob um ponto de vista matemático” (FELICIANO, 

2007, p. 22). 

De uma forma simplista, pode-se entender a teoria dos jogos como sendo um 

instrumental matemático hábil para modelar as interações de dois ou mais agentes 

numa tomada de decisão. Na visão de CAMPOS (2010, p. 3): 

A teoria dos jogos estuda o processo de decisão estratégica onde as ações 
das outras pessoas revelam algo sobre o que um agente (ou vários 
agentes) sabe, com isso, há o uso desta informação para orientar as 
próprias ações desses agentes. Isto é, há uma interdependência 
estratégica, principalmente quando se trata de jogos não cooperativos. 
Mesmo nesse tipo de jogo, o bem estar individual não depende só das suas 
ações, mas, também das ações de outros indivíduos. De fato, as inter-
relações permitem uma combinação de informações extraídas com as que o 
agente tem acerca da questão e o uso desse conjunto de informações para 
definir dispositivos estratégicos numa tomada de decisão. 

Já para OSBORNE e RUBINSTEIN (1998, p. 2): 

Teoria dos jogos é um conjunto de ferramentas analíticas que nos ajuda a 
entender o fenômeno que observamos durante a interação de tomadores de 
decisão. As asserções básicas que lastreiam a teoria é que os tomadores 
de decisão perseguem objetivos exógenos bem definidos (eles são 
racionais) e levam em conta seus conhecimentos ou expectativas sobre o 
comportamento de outros tomadores de decisão (eles raciocinam 
estrategicamente)21. 

A segunda área de pesquisa é a teoria dos leilões  (“auction theory”), cuja 

                                                 
21 Livre Tradução de: “Game theory is a bag of analytical tools designed to help us understand the 
phenomena that we observe when decision-makers interact. The basic assumptions that underlie the 
theory are that decision-makers pursue well defined exogenous objectives (they are rational) and take 
into account their knowledge or expectations of other decision-makers' behavior (they reason 
strategically).” 
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inerente ligação deste ramo de estudo com a teoria dos jogos foi estabelecida desde 

os primeiros trabalhos de William Vickrey, ainda na década de 60 do século 

passado. Este ramo de estudo não conseguiria vingar sem o instrumental 

disponibilizado pela teoria dos jogos. 

A teoria dos leilões floresce em função do instituto dos leilões serem alvo de 

um grande número de estudos, já que possuem uma grande importância prática. 

Como se sabe, um grande volume de transações econômicas é conduzido através 

de leilões. Além do setor público, as próprias empresas privadas utilizam esse 

instituto para comprar commodities ou subcontratar serviços com menores custos 

possíveis.  

Por sua simplicidade e fácil compreensão, os leilões são largamente 

utilizados, atualmente, como instrumentos de testes para as mais diversas teorias 

econômicas. Em especial, destacam-se nas pesquisas experimentais, conforme 

pode ser observado no trabalho de KAGEL e LEVIN (2011a).  

Ora, a presente pesquisa tem como missão precípua a avaliação da 

compatibilidade da legislação regulatória das compras de bens e serviços pela 

Administração Pública com o combate aos cartéis. Tendo em vista que as licitações 

não passam de uma espécie de leilão invertido, entende-se que os conhecimentos 

gerados pela teoria dos leilões devem ser devidamente analisados pelos juristas a 

fim de se construir normas de controle social que sejam mais efetivas na prevenção 

da colusão. 

 Tendo em vista a ligação umbilical existente entre estes dois ramos de 

pesquisa, buscar-se-á, neste capítulo, gizar alguns dos conhecimentos básicos da 

teoria dos jogos e apresentar os problemas estudados e os avanços obtidos pela 

teoria dos leilões, especialmente na questão da colusão. 

 

3.2. Elementos essenciais da teoria dos jogos 
 

No dia-a-dia, as pessoas defrontam-se com várias situações caracterizadas 

pela existência de conflitos. Devido a isto, os agentes ali envolvidos deverão tomar 

decisões que visem a alcançar os objetivos previamente estabelecidos, 

individualmente, pelas próprias partes.  

É justamente nesta seara que atua a teoria dos jogos. Para MELO JR (2010, 

p. 50), ela “procura explicar as mais diversas situações, concebendo-as como jogos, 
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usando-as com suas tipologias, sem se restringir a uma área de conhecimento”. 

RASMUSSEN (2006) elenca os conceitos elementares da teoria dos jogos: 

jogo, jogadores, estratégias, informações e payoff. Tais elementos passam a ser 

analisados, de forma sucinta, nos próximos parágrafos. 

Por jogo  deve-se entender toda a situação onde existam duas ou mais 

entidades em uma posição em que as ações de uma interferem nos resultados de 

outra. Para FIANI (2006, p. 12), jogo seria “uma representação formal que permite a 

análise das situações em que agentes interagem entre si, agindo racionalmente”. 

Os jogadores  (ou agentes) são identificados como indivíduos, firmas ou 

instituições, caracterizados por terem uma escolha interdependente a fazer. Cabe 

aos jogadores tomarem as decisões estratégicas, no sentido de que as suas 

decisões não contemplam apenas seus objetivos e suas possibilidades, mas 

também os objetivos e as possibilidades de escolha dos demais jogadores. 

Assim, percebe-se que cada jogador possui objetivos específicos no jogo. 

Para alcançarem tais objetivos pessoais, cada jogador deve levar em conta não 

apenas as suas próprias ações, mas também a dos demais jogadores envolvidos no 

jogo.  

Já as estratégias  são, nas palavras de MELO JR (2010, p. 52), “as escolhas, 

ou um conjunto de alternativas, de movimento e de comportamento que um 

determinado jogador possui e pode utilizar no jogo”. Pode-se dizer que são planos 

de ação especificando, para cada jogador, que atitudes considerar nos momentos 

em que deve decidir a ação a ser tomada. 

Como inexiste um momento ideal para a tomada de decisão por parte do 

jogador, este deve agir independente das circunstâncias que o rodeiam. Logo, o 

jogador deverá possuir a habilidade de adaptar a sua estratégia com as diversas 

situações, as jogadas e aos demais oponentes. Em suma, a estratégia adotada deve 

levar em conta as possíveis ações dos demais jogadores do jogo. 

Disso deflui que não há uma estratégia que seja sempre a melhor ou a mais 

benéfica para o jogador. Isto dependerá das condições reinantes no momento da 

tomada de decisão (os demais jogadores, as suas ações prévias e os objetivos a 

serem alcançados). 

A escolha da estratégia a ser adotada dependerá do resultado que ela 

produzirá. Logicamente, os jogadores escolheram as estratégias que os deixem 

mais próximos de alcançarem os seus objetivos pessoais, através da maximização 
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dos ganhos ou da minimização das perdas. 

Como se vê, os prêmios ou payoff’s  podem servir de parâmetro de escolha 

da estratégia a ser adotada pelo jogador racional, em uma dada circunstância. Para 

FIANI (2006, p. 46), o payoff pode ser visto como uma função de recompensa 

atribuída a cada jogador. Esta função traduzirá, em valor numérico, a avaliação do 

resultado do jogo feita por um determinado jogador. 

Assumindo que todos os jogadores do jogo são racionais, pode-se supor que 

eles buscarão maximizar seus resultados finais ou empenhar-se-ão para que isto 

ocorra. Tal busca será procedida independentemente de suas ações beneficiarem 

ou prejudicarem os demais jogadores. 

Por fim, as informações  são um dos elementos que influenciam no processo 

de interação estratégica. FIANNI (2006) lembra que quanto mais informação um 

jogador possui, melhor ele consegue distinguir em que circunstância do jogo está 

fazendo as suas escolhas. Quanto menos informação tem, menos ele percebe estas 

circunstâncias, o que pode provocar a escolha de uma estratégia que não seja 

totalmente compatível com a situação em que se encontra. 

 

3.3. A racionalidade na teoria dos jogos 
 

Uma das premissas básicas da teoria dos jogos é a racionalidade dos 

jogadores. Esta é uma hipótese que une a economia clássica à teoria dos jogos, 

mostrando que seres humanos são racionais nas suas escolhas, ou seja, buscam 

maximizar seus ganhos ou benefícios.  

o entendimento de que o comportamento humano tem uma fundamentação 
racional é verdadeiro postulado da teoria do jogos. Logo, quando o jogador 
se depara com uma situação em que tenha de escolher entre dois ou mais 
rumos para atingir determinado fim, e escolhe um terceiro, mediano, que 
acredita ser o mais viável para a realização do seu intento, estão esse 
jogador se comportou racionalmente – ainda que tenha escolhido o caminho 
errado. (MELO JUNIOR, 2010, p. 56) 

Como bem coloca FIANNI (2006), não se deve pensar que a racionalidade e o 

egoísmo sejam sinônimos. O fato dos jogadores serem racionais não implica que ele 

pense apenas nele mesmo e não considera o bem-estar dos outros. A racionalidade, 

para a teoria dos jogos, deve ser entendida como a coerência entre os meios e fins 

dos agentes. 

FIANNI (2006, p. 22), baseando-se nos ensinamentos de Herbert Gintis, 

coloca que um agente racional seria aquele que aplica a lógica a premissas dadas 
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para chegar às suas conclusões, considera apenas premissas justificadas a partir de 

argumentos racionais e usa evidências empíricas com imparcialidade ao julgar 

afirmações sobre fatos concretos. 

Por outro lado, há uma corrente de estudiosos que entende que tal modelo de 

racionalidade não é o mais correto por ser bastante simplificado22. Esta corrente 

defende a idéia da racionalidade limitada (bounded rationality), que assume que os 

atores são orientados por metas, mas considera as limitações cognitivas dos 

tomadores de decisões ao tentarem alcançar estes mesmos objetivos. Seu método 

científico transforma-se, já que leva em conta a questão comportamental dos 

agentes, sendo esta examinada em laboratório ou no campo. Neste sentido: 

A Teoria econômica baseia-se, fortemente, em intuições e observações 
casuais da realidade. No entanto, apesar de ser um teórico econômico que 
raramente aproxima-se dos dados, eu tenho de concordar que a 
compreensão sobre os aspectos procedimentais da tomada de decisão 
deve repousar na exploração empírica e experimental dos algorítimos de 
decisão. Várias rotas divergem do paradigma do homem racional, e as 
informações provenientes das experiências podem oferecem algumas guias 
para seguirmos em frente23. (RUBINSTEIN, 1998, p. 16) 

Assim, na maioria dos modelos econômicos, os agentes são tratados como se 

fossem racionais, maximizando uma função numérica bem definida. Na realidade, os 

agentes que tomam decisões estão diretamente envolvidos em sua implementação 

como, por exemplo, realizando uma fase de coleta e análise de informações para 

melhor subsidiar esta tomada de posição. Esta complexidade é tratada, diretamente, 

pelos estudos da “racionalidade parcial”. É nela que se considera o custo de 

                                                 
22 Explica RUBINSTEIN (1998, p. 10):”Economists have often been apologetic about the assumption 

that decision makers behave like the “rational man.” Introspection suggests that those assumptions 

are often unrealistic. This is probably the reason why economists argued long ago that the rational 

man paradigm has to be taken less literally. The “traditional” argument is roughly this: In economics, 

we are mainly interested in the behavior of the decision maker and not in the process leading to his 

decision. Even if the decision maker does not behave in the manner described by the rational man 

procedure, it still may be the case that his behavior can be described as if He follows such a 

procedure. This is sufficient for the purpose of economics”.  

 
23 Livre tradução de: “Economic theory relies heavily on intuitions and casual observations of real life. 

However, despite being an economic theorist who rarely approaches data, I have to agree that an 

understanding of the procedural aspects of decision making should rest on an empirical or 

experimental exploration of the algorithms of decision. Too many routes diverge from the rational man 

paradigm, and the input of experimentation may offer some guides for moving onward”. 
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operação e a velocidade de tomada de decisão dos agentes.  

Com a maior fidedignidade ao mundo real, fica claro que a complexidade das 

modelagens baseadas na racionalidade parcial é bem maior do que as dos modelos 

clássicos. Mas isso não é empecilho para a utilização da teoria dos jogos, já que a 

premissa básica da racionalidade permanece. 

 

3.4. Qual o tipo de jogo que melhor caracteriza a d ecisão de 
formar um cartel? 
 

Segundo a visão de Thomas Kuhn, a ciência normal: 

é a representação de uma matriz estável, assinalando a maturidade de um 
certo conjunto de conhecimentos produzidos sob um certo paradigma. O 
acesso de uma ciência à maturidade depende de uma adesão progressiva 
da comunidade científica, que se exprime numa mesma linguagem e adota 
princípios metodológicos comuns. (AGUILLAR, 2009, p. 38) 

Assim, como a teoria dos jogos vem sendo largamente aceita pela comunidade 

científica, sendo utilizada em diferentes nichos de conhecimento24, pode-se concluir 

que ela já faz parte do atual paradigma da ciência.  

Assim sendo, plenamente justificável a sua utilização para a construção de 

um modelo, com o intuito de analisar a tomada da decisão de formar ou não um 

cartel. A partir do referido modelo, adicionado com as disposições legais pertinentes 

à licitação/leilão, tem-se o ambiente necessário para fazer previsões sobre o 

comportamento dos agentes econômicos, quando confrontados com as disposições 

legais.  

Tal idéia, no entanto, não é nova. A utilização desta mesma teoria, como 

disciplina auxiliar à compreensão do mercado oligopolista e outros fenômenos 

relevantes para o direito concorrencial é, relativamente, comum. Podem-se destacar, 

nesta seara, as obras de Paula Forgioni (“Os fundamentos do Direito Antitrust”, p. 

411 - 415); Sérgio Varella Bruna (“O poder econômico e a conceituação do seu 

exercício”, p. 47 - 52) e Calixto Salomão Filho (“Direito Concorrencial – As condutas”, 

p. 25 – 27 e 273 – 278). 

Assim, resta definir qual o tipo de jogo que melhor se adéqua a este fim. Para 

o cartel, entende CAMPOS (2010) que ele depende do surgimento de acordos entre 
                                                 
24 Utilizando a teoria dos jogos em diferentes áreas destaca-se: TEIXERA, MAC DOWELL e 

BULGARIN (2010); WOODERS (2010); CLINTON (2010); HANSEN (2010); HAMMOND, LUTTBEG e 

SIH (2010); CYSNE (2010).    
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as empresas participantes e da compreensão de que a cooperação entre as partes 

poderá levar à obtenção de uma maior lucratividade. Tal entendimento leva a 

conclusão que o melhor tipo de jogo para representar tal instituto seria os jogos 

cooperativos. 

 GICO JUNIOR (2006) concorda com tal entendimento. Traz, ainda, 

interessante excerto de Hovenkamp, que assim se coloca: 

O cartel explícito pode ser visto simplesmente como uma perfeita variação 
da estratégia cooperativa. Teorias dos jogos cooperativos não passam de 
uma variedade das teorias dos cartéis, na qual os acordos ou 
entendimentos são divulgados entre as partes implicitamente ao invés de 
explicitamente. (HOVENKAMP apud GICO JUNIOR, 2006, p.307) 

Os jogos cooperativos são os jogos mais comuns de serem utilizados no 

estudo das situações que envolvem uma interação estratégica entre os agentes, em 

especial na economia. Muitas vezes, a cooperação é efetivada através da 

possibilidade de haver uma comunicação prévia entre os jogadores. Tal 

comunicação é um dos fatores considerados, por cada jogador, para a escolha da 

estratégia a ser utilizada. 

Para ser eficiente, esta comunicação deve ser livre de distorção e sem 

qualquer custo para os jogadores que estão “conversando”. Por outro lado, este 

mesmo canal de comunicação também pode ser utilizado para a imposição de 

coalizões, ameaças e blefes que perturbam a produção dos melhores resultados 

para cada uma das partes. 

Levando-se em conta o pressuposto da racionalidade dos agentes, o principal 

motivador para a formação dos acordos é a maximização dos payoff’s dos 

envolvidos. De outra forma, a manutenção dos acordos está diretamente relacionada 

com o interesse de sua permanência por parte dos jogadores envolvidos, já que o 

acordo possibilitará a obtenção da melhor solução possível para o problema 

enfrentado ou uma distribuição otimizada dos ganhos entre os participantes. 

Como se pode deduzir, os jogos não cooperativos caracterizam-se pela 

ausência de coalizões entre os jogadores. A atuação destes é puramente individual 

e solitária. Cada um busca, de forma racional, maximizar o seu próprio payoff. De 

uma maneira geral, os jogos não cooperativos modelam um confronto de interesses 

entre os jogadores.  

O exemplo mais famoso de um jogo cooperativo é o dilema dos prisioneiros. 

Ele descreve uma situação hipotética onde dois meliantes foram presos pela polícia, 

que possui evidências circunstanciais de que eles cometeram um roubo. 
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A polícia isola os ladrões em salas distintas e inicia o interrogatório. Após uma 

série de perguntas, a polícia oferece a cada um deles o seguinte acordo: se 

confessar o crime e seu parceiro não, quem confessar será libertado e o renitente 

será condenado a 10 anos de prisão. Por outro lado, se ambos confessarem, os dois 

irão ser condenados a 6 anos de prisão cada. A polícia não informa, mas os ladrões 

sabem que se não falarem nada, passarão, no máximo, dois anos de prisão por 

vadiagem.  

Tal descrição pode ser facilmente representada através da Tabela 1 abaixo, 

que leva em conta a quantidade de tempo a cumprir na prisão: 

 

 Ladrão 2 

Ladrão 1 Confessa Não Confessa 

Confessa -6 , -6 0 , -10 

Não Confessa -10 , 0 -2 , -2 

Tabela 3 – Representação do Dilema dos prisioneiros 

 

No contexto fixado pelo dilema, cada ladrão toma a sua decisão sem ter 

conhecimento do que o outro irá fazer e nem há como se comunicarem para 

acordarem, em conjunto, o seu próximo passo (jogo não-cooperativo). Para escolher 

a sua próxima ação, cada meliante depara-se com as seguintes questões: nego o 

crime, confiando que o meu comparsa fará o mesmo, e assumo o risco de cumprir 

dez anos de prisão; ou, assumo o risco de confessar em conjunto com o meu 

comparsa e cumpro seis anos ao invés de dois. 

Se agirem racionalmente, cada ladrão irá confessar o crime. Isto se deve ao 

fato de que, quem não confessar, seria prejudicado pelo outro, que seria libertado 

imediatamente. Tal resposta é resultante da hipótese de que os ladrões não podem 

se comunicar. 

Caso esta hipótese fosse alterada em sentido diametralmente oposto - 

possibilidade de haver uma comunicação entre os comparsas -, o resultado 

dependeria da capacidade dos meliantes poderem fazer acordos que pudessem ser 

mantidos. Como explica FIANNI (2006, p. 111): 
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Se pudessem estabelecer compromissos garantidos, provavelmente 
nenhum dos dois confessaria. Pode-se perceber que a possibilidade de 
estabelecer compromissos garantidos é muito importante para a 
determinação do resultado do jogo, e nos fornece o critério para distinguir 
entre jogos não cooperativos e jogos cooperativos. 

 

3.5. Os tipos básicos de leilões 
 

Após estas breves palavras sobre os rudimentos da teoria dos jogos, chega o 

momento de nos atermos à teoria dos leilões. Como primeiro passo, deve-se divisar 

os tipos básicos de leilões que a doutrina utiliza em suas pesquisas. 

Segundo a doutrina, há quatro tipos básicos de leilões:  

1. O de lances ascendentes, também chamado de aberto, oral ou inglês;  

2. O de lances descendentes, utilizado para a venda de flores na Holanda 

e, por isso, também conhecido como leilão holandês;  

3. O de lance secreto e de melhor preço, também conhecido como melhor 

oferta ou primeiro preço, e 

4. O leilão Vickrey, também conhecido como o de lance secreto e 

segundo melhor preço. 

No leilão inglês, o preço é sucessivamente aumentado até que reste apenas 

um único interessado no bem, que será o ganhador do objeto com o preço final por 

ele ofertado. Este leilão pode ter um preço inicial determinado pelo vendedor ou os 

próprios interessados são livres para ofertar os valores que eles achem mais 

apropriados (lances livres).  

Boa parte das modelagens utilizadas pelos estudiosos dos leilões são feitas 

com base em uma versão deste tipo de leilão, conhecida como leilão japonês. Nesta 

versão, o preço do objeto sobe continuamente até que os concorrentes desistam do 

certame. A decisão de desistir do leilão é definitiva, ou seja, o concorrente que assim 

o fizer não poderá mais dar lances no certame. Outra característica desta versão é 

que nenhum concorrente pode dar um “jump bidding”, ou seja, a taxa de crescimento 

dos lances é constante (por exemplo, o um novo lance será sempre 10% maior do 

que o preço ofertado anteriormente).  

O leilão holandês funciona de forma oposta ao inglês. O leiloeiro inicia o 

certame com um determinado patamar de preço, e então vai diminuindo-o de forma 

contínua. O primeiro interessado que interromper o leilão adquirirá o objeto pelo 

preço correntemente apresentado pelo leiloeiro.   
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CIONI (2011) traz a atenção para a diferença de troca de informações 

existente entre o leilão inglês e o holandês. Naquele, há uma grande troca de 

informações entre os interessados, que pode influenciar no aumento dos lances ou 

no abandono do leilão. Já no holandês, esta troca de informações é inexistente, já 

que o interessado somente revelará a sua valoração do bem quando o leiloeiro 

chegar ao patamar de preço por ele determinado e houver a devida interrupção do 

leilão.  

Já no leilão de lance secreto e melhor preço, cada interessado submete, 

independentemente e simultaneamente, um lance individual e único, sem que 

conheça as ofertas dos demais concorrentes. O objeto é vendido para o interessado 

que oferecer o maior valor, sendo este o valor final para a transferência do bem.  

Facilmente se percebe que foi justamente este tipo de leilão que foi adotado pela lei 

8.666/93 como nosso padrão para as licitações. 

No leilão de lance secreto e segundo maior preço, de forma análoga ao 

anterior, cada interessado, em um mesmo momento, submete um lance individual e 

único, sem que saiba dos lances ofertados pelos demais interessados. O objeto é 

vendido para aquele que fez a maior oferta, mas o preço pago será o segundo 

melhor preço. Este tipo de leilão é também conhecido por Vickrey, em homenagem 

ao economista William Vickrey que foi o primeiro pesquisador sobre leilões, 

lançando seu trabalho pioneiro em 1961. 

A princípio, parece ilógico que se construa um leilão onde vença o 

concorrente que fez a melhor proposta, mas que pagará o preço ofertado pelo 

segundo colocado no certame. No entanto, no leilão Vickrey, está-se privilegiando a 

veracidade da proposta, ou seja, pela racionalidade dos concorrentes (busca da 

maximização dos lucros) e pelas regras do tipo de leilão, os lances ofertados serão 

mais fidedignos à valoração dada por cada concorrente.  

Já no leilão do tipo primeiro preço, os concorrentes não são incentivados a 

apresentarem a sua real valoração para o bem. O ganhador do certame será o 

concorrente que oferecer um preço superior ao do segundo competidor que melhor 

valorize o bem, mesmo que a sua valorização seja muito maior do que o preço final 

ofertado. 
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3.6. Os modelos de informações privadas e comuns 
 

 Como se pode perceber, a questão da valoração dos objetos é um elemento 

essencial para o estudo dos leilões. Atentando para esta variável, KAGEL e LEVIN 

(2011b) entendem que os concorrentes podem ter duas diferentes formas de 

avaliação dos bens postos a leilão. 

No caso de informações privadas, assume-se que cada concorrente possui a 

sua própria avaliação do bem, que independe da avaliação dada pelos demais 

interessados que participarem do leilão. Em outras palavras, nesta modelagem a 

valoração pessoal do objeto do leilão não se altera com o conhecimento da 

avaliação dada ao objeto do certame pelos demais concorrentes do leilão.  

SALANIÉ (2005) exemplifica esta modelagem com o exemplo da venda de 

um quadro ou de uma casa. O valor do bem, para cada comprador em potencial, é 

apenas de conhecimento próprio. 

Com a modelagem acima e assumindo que os diferentes concorrentes são 

neutros ao risco25, pode-se afirmar que os leilões típicos são equivalentes. Este é o 

chamado teorema da equivalência dos leilões , cuja prova pode ser obtida de 

forma intuitiva. 

 Primeiro, é fácil de se perceber que há uma equivalência entre o leilão 

holandês e o de melhor preço e lance secreto. Nestes leilões vê-se que:  

• O vencedor paga o preço apresentado por sua proposta.  

• Os concorrentes não possuem nenhuma informação sobre a real 

valorização do objeto dada pelos demais concorrentes. 

• Cada concorrente oferece o lance supondo que será o ganhador do 

certame. 

Assim, conclui-se que o lance dado por um concorrente no leilão holandês é o 

mesmo se o leilão fosse de melhor preço e lance secreto. 

 De forma análoga, também é fácil demonstrar a equivalência dos leilões 

inglês e Vickrey. Em ambos os casos, o objeto do certame será obtido pelo 

concorrente que mais o valoriza com o preço dado pela segunda maior valorização. 

De imediato, vê-se que esta é a própria regra de existência do leilão Vickrey. 

                                                 
25 AUSUBEL (2011) coloca que os concorrentes são neutros ao risco quando cada um deles busca, 

meramente e matematicamente, maximizar a expectativa do seu payoff/recompensa. 



83 

 

 No caso do leilão inglês, o vencedor do certame somente é conhecido quando 

restar apenas um único competidor. Isto ocorrerá quando o valor do lance estiver 

superior a valoração dada pelo “segundo colocado” no certame. Assim, o vencedor 

ganha o bem com tal preço, o que é equivalente ao resultado obtido no leilão 

Vickrey. 

 Basta, agora, demonstrar a equivalência dos leilões inglês e de melhor preço 

e lance secreto sob as condições de informações privadas e concorrentes neutros 

ao risco. BRANCO (1992, p. 240) assim se desincumbe de tal tarefa: 

Em qualquer dos leilões, cada candidato só vence se tiver a valorização 
mais elevada, pelo que a probabilidade de cada candidato vencer o leilão é 
igual em ambos os leilões. Quanto ao pagamento esperado a equivalência é 
menos óbvia. Em ambos os mecanismos só o vencedor tem de pagar; no 
leilão inglês o pagamento é igual à segunda valorização mais elevada; no 
leilão de primeiro preço o pagamento é o valor esperado da segunda 
valorização mais elevada. Portanto, o pagamento esperado de cada 
candidato é independente do leilão. Em função destes resultados é fácil de 
concluir que, sendo os pagamentos esperados dos candidatos os mesmos, 
o montante esperado recebido pelo vendedor é também o mesmo. 

O mais habitual, no entanto, é que os leilões sejam caracterizados pela 

presença de valores comuns ou informações públicas. Neste caso, o valor do objeto 

é desconhecido pelos concorrentes, porém eles conhecem alguma 

característica/propriedade do bem que, de alguma forma, sinaliza para o valor real 

deste. Se tal propriedade chega ao conhecimento do concorrente, este pode mudar 

a sua estimativa de valor para o objeto. Neste caso, a valoração do bem é 

influenciada não apenas pela valoração dada pelos demais concorrentes, mas 

também pelas informações do bem que estão disponíveis. 

Neste tipo de leilão, o teorema da equivalência dos leilões não é verdadeiro, 

podendo o ganhador do certame incidir na “maldição do vencedor”. Ela ocorre 

quando o ganhador é muito otimista quanto ao retorno do bem e não percebe os 

sinais dados pelos lances dos demais concorrentes, chegando a propor um preço 

maior do que vale, na realidade, o bem leiloado.  

A melhor estratégia para evitar a maldição é diminuir o lance a ser ofertado. 

Se houve superestimação, o lance final estará mais próximo da realidade. Caso 

contrário, o concorrente terá diminuído suas chances de ganhar o certame, o que é 

uma situação melhor do que obter o bem leiloado acompanhado de prejuízo. 
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3.7. Aversão ao risco 
 

Segundo PERRIGNE e VUONG (2011, p.1): 

A aversão ao risco é um conceito fundamental na economia, sendo usado 
para explicar o comportamento dos agentes sob incertezas. A aversão ao 
risco em leilões tem sido justificada pelas várias incertezas enfrentadas 
pelos concorrentes nos leilões e do alto valor dos lances, quando 
comparados com o patrimônio da empresa responsável pelo mesmo.26 

A aversão ao risco dos concorrentes é um fator que pode modificar os 

resultados esperados para os leilões. Em um leilão Vickrey (e, pelo teorema da 

equivalência, também no inglês), este fator não gera efeitos na estratégia a ser 

adotada pelos concorrentes para vencer o certame: ofertar a sua real valoração do 

bem. 

Já quando se atenta para um leilão do tipo lance secreto e melhor preço 

(novamente, pelo teorema da equivalência, também no leilão holandês), vê-se que 

este fator pode modificar o resultado do certame. Para KLEMPERER (2010), isto se 

dá pelo fato de que uma pequena variação no lance de um concorrente pode 

aumentar a sua probabilidade de vencer o certame, ao custo de uma pequena 

redução no valor do seu futuro ganho. Desta forma, competidores com aversão ao 

risco tendem a ofertar mais agressivamente nos leilões de primeiro preço, gerando 

uma maior renda ao vendedor do que a que seria obtida pelo leilão inglês ou 

Vickrey. 

Como bem coloca BRANCO (1992, p. 255 - 256), “a questão crucial é saber 

em que medida é possível transferir risco dos candidatos para o vendedor, através 

da escolha de outro tipo de leilão”.  Para o design de um leilão ótimo, o leiloeiro 

pode, através de regras mais complexas, como a imposição de penas ou a 

concessão de subsídios, influenciar diretamente nos riscos sobre os concorrentes. 

Tais medidas acarretarão alterações na transferência de recursos para o vendedor. 

 

3.8. A questão da colusão nos leilões 
 

Um dos problemas mais sérios que envolvem os leilões é a colusão (“bidding 

                                                 
26 Livre tradução de : “Risk aversion is a fundamental concept in economics used to explain agents’ 
behavior under uncertainty. Risk aversion in auctions has been justified through the many 
uncertainties faced by bidders in auctions and through the large value of bids relative to bidders’ 
assets”. 
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ring”). O combate a esta prática é uma preocupação constante dos leiloeiros devido 

ao fato de que ela coloca em risco a receita final do vendedor.  

Tal irregularidade não é apenas teórica. Em seu trabalho, MARSHALL e 

MARX (2011) aduzem que um relatório oficial do General Accounting Office, de 

1990, dá conta de que, no período de 1982 a 1988, mais da metade das ações 

penais movidas pelo U.S. Department of Justice’s Antitrust Division envolviam os 

mercados de leilões. Isto demonstra que apenas a legislação anti-concorrencial não 

consegue deter, de forma satisfatória, a prática desta irregularidade.  

Já PESENDORF (2011) demonstra que mercados com muitos contratos são 

suscetíveis a colusão. Piorando a situação, esta colusão pode ser estabelecida de 

diferentes formas, o que dificulta a detecção do cartel.  

Em face disto, boa parte da pesquisa econômica está centrada na 

compreensão de como se sucede o conluio e na busca de mecanismos que auxiliem 

na prevenção e no combate a esta prática. Por exemplo, PESENDORF (2011) 

recomenda que, se o vendedor pode escolher entre oferecer um projeto como um 

único contrato de grande porte ou como vários contratos menores, havendo 

suspeitas de colusão, a melhor opção é ofertar como um contrato único.  

Isto se deve, basicamente, a duas razões. Primeiro, o lucro esperado por um 

cartel que não repassa parte dos lucros colusivos a posteriori é pequeno, podendo 

não superar os custos de coordenação. Tal realidade pode até inviabilizar a própria 

formação do cartel. Segundo, há um aumento da probabilidade de haver deserções 

no cartel, já que os possíveis lucros a serem ganhos com tal prática, em um  

contrato único de grande porte, são maiores. 

Por sua vez, GRAHAM e MARSHALL (2011) foram os primeiros 

pesquisadores a sugerirem a utilização dos preços de reserva como um remédio 

contra a colusão nos leilões. Os autores colocam que a fixação do preço de reserva 

deve variar em função da quantidade dos membros do cartel.  

Ao estabelecer o preço de reserva, o leiloeiro, implicitamente, troca o 
esperado aumento de receita decorrente da elevação do preço de reserva 
pela majoração da probabilidade de permanecer com o objeto. Enquanto [o 
número de participantes do cartel] aumenta, para um dado preço de 
reserva, a receita esperada pelo leiloeiro diminui. O leiloeiro está disposto a 
desconsiderar este efeito e aumentar o risco de ficar com o bem, 
aumentando a sua reserva27. (GRAHAM e MARSHALL, 2011, p. 11). 

                                                 
27 Livre tradução de “In setting a reserve price, the auctioneer implicitly trades the increased expected 

revenue from raising the reserve price for the increased probability of retaining the item. As [the 
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Já ROBINSON (2011) demonstra que um acordo colusivo é mais estável em 

leilões do tipo Vickrey e inglês, quando a informação for pública e em qualquer tipo 

de modelagem (informações privadas ou de valores comuns). Nestes casos, o cartel 

ainda se torna mais forte se há credibilidade na promessa de compartilhamento dos 

futuros lucros ex post. Para este autor, o elemento crítico para a estabilidade do 

cartel não é a identificação da deserção, mas o incentivo existente para que tal 

aconteça.  

Além do tipo de leilão, outros fatores também podem influenciar na colusão, 

tais como a utilização de um preço de reserva e a forma de pagamento que será 

realizada entre o comprador e o vendedor. 

Por outro lado, HENDRICKS, PORTER e TAN (2011) demonstram que a 

maldição do vencedor pode ser um importante obstáculo para a colusão em leilões 

de valores comuns com preço de reserva ou investimento ex post. Os compradores 

não tendem a formar um cartel quando os custos dos investimentos são altos, o 

número de compradores é pequeno e as avaliações prévias dos bens são 

relativamente pessimistas. 

Como se pode perceber, a teoria dos leilões tem avançado nos estudos da 

colusão, facilitando o entendimento da racionalidade do cartel e das formas de 

combate mais efetivas a este mal. É através da compreensão de tais idéias que se 

pode atentar para a realidade social e propor melhorias ao Ordenamento Jurídico, a 

fim de torná-lo mais adequado ao combate deste ilícito. 

 

3.9. Cartéis x leilões 
 

MARSHALL e MARX (2011) demonstram que dois fatores podem afetar a 

lucratividade dos cartéis. São eles: o design do leilão e as ações dos leiloeiros. Se 

tais fatores são realizados de forma a propiciarem um lucro menor para os cartéis, 

haverá uma maior inibição para a formação do conluio.  

Como se sabe, o principal objetivo do cartel é maximizar os lucros esperados 

através da atuação coordenada de seus membros. Em um leilão, tal objetivo será 

alcançado se o cartel pagar o preço mínimo necessário para a aquisição do bem, 
                                                                                                                                                         

number of cartel’s participantes]  increases, for a given reserve, the auctioneer's expected revenue 

falls. The auctioneer is willing to offset this effect and increase the risk of retaining the item by 

increasing his reserve”. 
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sempre que o seu valor exceder o preço de compra valorado pelo cartel.  

Uma estratégia simples para obter tal sucesso é escolher um dos membros 

do cartel para ser o vencedor do certame, determinando-lhe a estratégia de lances a 

ser seguida. Tal escolha deve recair, geralmente, naquele cartelista que possua a 

maior avaliação do bem, caso haja diferentes valorações por parte dos coludentes. 

Ao mesmo tempo, o cartel deve recomendar aos demais participantes do conluio 

que se eximam de participar da concorrência.  

Apesar de simples, tal estratégia pode não ter uma implementação muito fácil. 

Por exemplo, o cartel pode enfrentar alguns custos para a formação do acordo 

colusivo (por exemplo, o custo da troca de mensagens entre os participantes do 

cartel).  

Além disso, há o problema da não-obrigatoriedade da observação das 

determinações do cartel. Tal problema pode surgir quando o próprio cartel determina 

uma estratégia cuja observação não seja do total interesse de alguns dos seus 

membros, principalmente daqueles que devem abster-se de participar ou perder o 

certame. ROBINSON (2011, p. 7) coloca que: 

Para que o cartel em potencial seja estável, faz-se necessário que a idéia 
de sua formação seja favorável (ou seja, os participantes devem achar que 
é do interesse deles afiliarem-se ao cartel), ao menos no sentido que 
qualquer outra estratégia individual dos participantes não seja estritamente 
preferível por este, dado o que os outros estejam fazendo28.  

Este mesmo autor ainda demonstra que a propensão para a deserção dos 

cartéis pode variar de acordo com o tipo de leilão. Seu estudo demonstra que a 

adoção do leilão de lance secreto e melhor preço teria o condão de gerar uma maior 

propensão para a deserção nos cartéis.  

Isto se deve ao fato de que, para maximizar o lucro conjunto, o cartel deve 

estabelecer que o lance vencedor seja equivalente ao preço de referência do 

vendedor, assumindo que este último preço é menor do que a própria valoração 

estabelecida pelo cartel. Neste caso, um desertor poderá ofertar um lance um pouco 

maior do que o valor de referência, auferindo um lucro equivalente a diferença entre 

a valoração dada pelo cartel e o preço de referência do vendedor. 

Há de se perceber que o cartel não tem muitas opções. Se ele define que o 
                                                 
28 Livre tradução de: “In order for the prospective cartel to be stable, the recommended cartel 
strategies should be incentive-compatible (i.e., bidders should find it in their interest to follow them), at 
least in the weak sense that some other strategy for an individual bidder not be strictly preferred by 
that bidder given what the others are doing”.  
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lance “vencedor” seja inferior a sua própria valoração, qualquer desertor poderá 

ofertar um valor um pouco maior do que o definido, auferindo lucros extras. Caso 

contrário, colocando o lance “vencedor” equivalente a sua valoração, não alcançará 

o seu objetivo mor, por definição. 

Tal situação é ainda agravada quando se considera a possibilidade de haver 

outras empresas que não participam do cartel competindo no certame. Neste caso, o 

real valor vencedor do certame poderá ficar acima do previamente especificado pelo 

cartel. Tal situação acarretaria a diminuição do lucro a ser obtido. Quanto maior for o 

medo do cartel em perder o leilão, mais próximo seu lance ficará da sua valoração 

do objeto, diminuindo cada vez mais a possibilidade de lucros. 

Já nos casos dos leilões inglês e Vickrey, os cartéis seriam mais estáveis. 

ROBINSON (2011) explica que, nos leilões Vickrey, a melhor estratégia para o cartel 

é aquela em que o membro escolhido oferta um valor próximo da avaliação do 

cartel. Os demais participantes do conluio devem ou não participar do certame ou 

ofertar próximo do valor de referência.  

Caso não haja outros competidores e nem deserções, o cartel irá ganhar o 

leilão com um preço próximo ao de referência. Se houver uma empresa que supere 

o ofertado pelo cartel, este não irá se arrepender do lance feito, já que, a princípio, o 

ganhador não obterá lucros. Justamente por isso, a propensão à deserção será 

pequena. 

No caso de um competidor der um lance entre o valor de referência e a 

valoração do cartel, isto diminuirá o lucro auferido pela colusão, sem que aquele 

competidor coloque em risco a vitória do cartel. Desta forma, tais empresas estarão 

mais propensas a aceitarem convites para associarem-se ao acordo colusivo, em 

troca de auferirem parte dos lucros obtidos com a coordenação das condutas. 

A situação nos leilões ingleses é bastante assemelhada ao Vickrey. Neste 

caso, o participante escolhido deve continuar fazendo lances até sobrar apenas ele 

ou alcançar-se a valoração do bem atribuída pelo cartel. Todas as considerações 

feitas ao leilão Vickrey são aplicáveis ao inglês, com o agravante do cartel poder 

identificar, de imediato, qualquer deserção. Desta forma, o cartel poderá retaliar, 

imediatamente, tais tentativas de insubordinação. 

Assim, a credibilidade da punição à deserção é altíssima, fazendo com que o 

risco dela acontecer seja praticamente nulo. 
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3.10. Conclusão 
 

Ao se debruçar na análise da colusão, a teoria dos leilões tem avançado no 

conhecimento e na formulação de propostas que visam a diminuir os danos de sua 

ocorrência. Além disso, ela estabelece, de forma clara, a relação direta existente 

entre a forma do leilão e a atuação dos cartéis. 

 Desta forma, resta claro que a construção de um modelo de licitação que seja 

mais infenso a atuação dos cartéis passa, diretamente, por uma análise de sua 

própria estrutura (que é estabelecida legalmente) pela ótica dos ensinamentos 

gerados pela teoria dos leilões. Com base nestes ensinamentos, será possível 

identificar os pontos que facilitam/incentivam a atuação dos cartéis. 

Esta é a principal tarefa que será desenvolvida no próximo capítulo da 

presente dissertação. 
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4 ANÁLISE DOS REGULAMENTOS LICITATÓRIOS BRASILEIROS  
PARA O COMBATE AOS CARTÉIS EM LICITAÇÃO 

 
 

4.1. Introdução 
 

Após assentado o arcabouço teórico da presente dissertação, chega o 

momento de proceder com a análise da legislação licitatória. O que se verificará é se 

as disposições destas leis criam, ou não, incentivos para a atuação dos cartéis em 

licitação.  

Desta forma, facilitar-se-á não apenas a busca por soluções que possibilitem 

tornar o nosso Ordenamento Jurídico mais infenso a tal malefício, como também 

aquilatar se tais legislações são ou não compatíveis com o combate aos cartéis, que 

é o principal objetivo desta dissertação. O procedimento a ser utilizado nesta 

avaliação será a comparação entre as disposições legais e os ensinamentos 

gerados pela teoria dos leilões e dos jogos.  

As legislações que serão analisadas são: o regime do RDC (lei 12.462/11), a 

lei para a contratação de serviços de publicidade (lei 12.232/10), o pregão presencial 

e eletrônico (lei 10.520/02 e o decreto 5.450/05), o regulamento licitatório 

simplificado para a Petrobrás (decreto 2.745/98) e, finalmente, o estatuto geral das 

licitações (lei 8.666/93).  

A ordem de análise foi estabelecida levando em conta que apenas 

recentemente a preocupação com a atuação dos cartéis obteve uma maior 

preocupação social. Espera-se, portanto, que as legislações mais recentes reflitam 

esta maior preocupação, passando a adotar uma maior quantidade de instrumentos / 

medidas para evitar tal irregularidade. 

Outrossim, considerando que o Ordenamento Jurídico deve ser visto e 

interpretado como um todo, buscar-se-á analisar os efeitos do programa de 

leniência, instituído através da lei 8.884/94, nos cartéis de licitação. Tal estudo 

procurará preencher um vazio existente na doutrina brasileira, já que até o momento, 

pelo conhecimento do autor, não há nenhum trabalho nacional que trate 

especificamente deste tema. 
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4.2. Regime Diferenciado de Contratações Públicas ( RDC) – 
Lei nº 12.462/11 

 

Após três tentativas infrutíferas, o RDC foi, finalmente, instituído através da 

Lei Federal nº 12.462/2011. As discussões sobre o tema permanecem palpitantes, já 

que até a constitucionalidade da norma foi recentemente questionada no Supremo 

Tribunal Federal29. Como para a presente pesquisa interessa, apenas, a análise da 

adequabilidade das suas disposições ao combate aos cartéis em licitação, deixar-se-

á de apreciar tal questão. 

Há de se colocar que o RDC foi elaborado fitando, principalmente, a 

necessidade de se garantir uma maior celeridade para as obras de infraestrutura 

necessárias para a realização dos eventos esportivos que se realizarão em nosso 

país. Outra promessa feita pelo governo é que tal legislação também proveria meios 

para inibir/combater a atuação dos cartéis em licitação. 

Fitando a atuação dos cartéis, a primeira disposição legal que chama a 

atenção é a contida no art. 4º, inciso I : 

Art. 4º Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as 
seguintes diretrizes: 

I - padronização do objeto da contratação relativamente às especificações 
técnicas e de desempenho e, quando for o caso, às condições de 
manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas; 

Tal diretriz pode servir como um elemento catalizador para a atuação dos 

cartéis. Isto se deve ao fato de que, conforme visto anteriormente, uma das 

características que propicia a atuação dos cartéis em licitação é a uniformidade / 

padronização dos produtos e serviços a serem adquiridos.  

Ao se padronizar as especificações técnicas dos bens e as condições 

acessórias do objeto (manutenção, assistência técnica, garantia), facilita-se o 

trabalho dos cartelistas em estabelecerem uma estrutura uniforme de preços a 

serem oferecidos no certame. Afinal, restará poucos fatores para a diferenciação das 

propostas. 
                                                 
29 Os partidos políticos PSDB, DEM e PPS ajuizaram a ADIN 4645 com base em suposto “abuso do 

poder de emendar” por parte do relator da MP 527, deputado José Guimarães (PT-CE). Como a 

referida MP não tratava de licitações ou contratos públicos, mas dispunha apenas sobre: organização 

da Presidência da República e dos ministérios, criação da Secretaria da Aviação Civil, alteração da lei 

da ANAC e da Infraero, criação de cargos em comissão e a contratação de controladores de tráfego 

aéreo, não caberia a inserção do RDC em sua lei de conversão.  
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Outro ponto que deve ser considerado é a provável reiteração de certames 

para a aquisição de um mesmo produto/serviço. Tal fato, aliado com a diretriz da 

padronização, será mais um fator que facilitará a atuação dos cartéis, já que a 

divisão dos lucros poderá ser obtida mais facilmente através da alocação dos 

certames entre os cartelistas. 

 Piorando ainda mais a situação, deve-se destacar a disposição do art. 7º, 

inciso IV  desta lei: 

Art. 7º No caso de licitação para aquisição de bens, a administração pública 
poderá: 

[...] 

IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, 
que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou 
distribuidor. 

Como ela não deixa claro se tal solicitação pode ser utilizada, ou não, como um dos 

itens para a habilitação, pode-se ter a formação de um cartel, onde o agente 

coordenador das ações dos cartelistas seja, justamente, o fabricante. Como bem 

aponta REZENDE (2011, p. 26), ao analisar tal regramento: 

[...] o dispositivo, além de contrariar o art. 3º, § 1º, I, da Lei Geral, ainda 
possibilitaria transferir ao fabricante um poder de seleção que deveria caber 
à Administração. No caso de o fabricante fornecer a carta de solidariedade 
a apenas um de seus distribuidores, o resultado da licitação seria 
determinado pela vontade do fabricante.  

 Outro ponto que merece uma maior atenção é a questão do orçamento 

prévio sigiloso, previsto no art. 6º  da nova lei: 

Art. 6º Observado o disposto no §3º, o orçamento previamente estimado 
para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das 
propostas. 

[...] 

§ 3º Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida 
no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita 
e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

Tal disposição foi inspirada nas recomendações dadas pela própria OCDE (2011b, 

p. 9): 

Recorrer à utilização de preços máximos de aquisição apenas quando estes 
se baseiam numa cuidadosa pesquisa de mercado e se as entidades 
adjudicantes estiverem convencidas de que se tratam de preços muito 
competitivos. Esses preços mínimos não devem ser publicados, antes 
devem ser mantidos confidenciais durante o processo ou depositados 
noutra autoridade pública.  

Quanto a esta questão, deve-se atentar para um importante efeito produzido 

pela apresentação do preço de reserva. Ao anunciá-lo em uma licitação, a 



93 

 

Administração está, a princípio, retirando do certame as empresas que possuam um 

custo de produção maior do que o preço por ela determinado. Chega-se a tal 

conclusão ao se constatar que, caso tais empresas venham a ganhar a licitação, 

com uma cotação dentro dos parâmetros definidos, acabarão por ter prejuízos na 

execução contratual. 

Por outro lado, as empresas que não se enquadram na situação acima 

(custos de produção maior do que o preço de reserva) sabem, de antemão, que irão 

competir com outras empresas que também possuem custos de produção menores 

do que o preço de reserva. Visando ganhar o certame, qualquer participante terá de 

submeter uma oferta menor do que habitualmente faria, no caso de licitações sem o 

estabelecimento do referido preço de reserva. 

Assim, o preço de reserva atende a uma dupla função. Primeiro, ele retira do 

certame as empresas que tenham um custo de produção maior do que ele. Por outro 

lado, há um acirramento do nível de competitividade das empresas participantes do 

certame, já que estas deverão compensar a menor probabilidade de ganhar a 

licitação com a apresentação de cotações mais baixas. 

Com o preço de reserva sigiloso, os cartéis perdem a referência do valor 

máximo que eles podem cotar o seu produto, a fim de obterem o maior lucro 

colusivo possível. Assim, até mesmo estes tenderão a cotar de forma mais 

agressiva, sob pena de perder o certame por conta de uma possível 

desclassificação devido ao sobrepreço. 

Por outro lado, com a divulgação do preço de reserva, os cartéis adquirem 

uma referência vital para a parametrização do lucro a ser obtido através de sua 

atuação coordenada. Por exemplo, se a Administração publica um edital de uma 

obra cujo preço de referência é de 100 milhões, o cartel saberá, de antemão, que 

poderá, no máximo, fazer um lance na faixa de 115 a 130 milhões (assumindo que a 

diferença possa ser explicada de forma “razoável”). Mais do que isso, seria um 

flagrante sobrepreço, que poderá provocar a anulação/cancelamento do certame. 

Com o orçamento sigiloso, o cartel perde esta referência. Desta forma, 

tenderá a ofertar lances que sejam mais próximos da realidade, para que o certame 

não seja cancelado ou anulado. Um estudo interessante sobre a relação entre o 

valor de referência e a sustentabilidade dos cartéis pode ser encontrado em 

THOMAS (2011). 

Uma outra inovação trazida pelo regime do RDC foi a disposição contida no 
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art. 11  da referida lei: 

Art. 11. A administração pública poderá, mediante justificativa expressa, 
contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo 
serviço, desde que não implique perda de economia de escala, quando: 

I - o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e 
simultânea por mais de um contratado; ou 

II - a múltipla execução for conveniente para atender à administração 
pública. 

Tal inovação pode representar um grande incentivador para a formação e atuação 

de cartéis. Afinal, os possíveis lucros colusivos podem ser mais do que dobrados, já 

que haverá a contratação de duas empresas, através de suas respectivas propostas 

de preço, para a prestação de um mesmo serviço. 

 Por outro lado, o estatuto do RDC institui a inversão de fases como padrão 

em seu procedimento (art. 12 ). Tal procedimento não é inovador. Há de se lembrar 

que esta mesma inversão já é padrão nos casos de pregão, reputando-se como um 

dos elementos fundamentais para o barateamento dos contratos dela resultante. 

Com esta inversão, ao invés de haver uma verdadeira guerra de todos contra 

todos, onde os diferentes participantes do certame buscam eliminar os demais 

concorrentes, todos concentram a sua atenção, apenas, no autor da melhor 

proposta. Isto garante uma maior celeridade para o procedimento licitatório.  

A melhor análise do impacto desta inversão na atuação dos cartéis foi dada 

por REZENDE (2011, p. 28), que assim a explica: 

Mesmo na hipótese de parte dos licitantes atuar em conluio, a inversão de 
fases apresenta vantagens, pois, em licitações sem inversão de fases, 
ainda que os integrantes do cartel não interponham recursos contra a 
habilitação uns dos outros, fazem-no em relação aos concorrentes que não 
participam do conluio, para não correrem o risco de ver sua estratégia 
falhar, no julgamento das propostas. Ademais, como o intuito do cartel é 
forçar a celebração de contratos com menos vantagens para a 
Administração ou mesmo com valores acima dos de mercado, o cotejo das 
propostas de preço de todos os licitantes, que caracteriza as licitações com 
inversão de fases, possibilita desvelar esse tipo de prática cartelística.  

Outro elemento que dificulta a formação de cartéis é a utilização da tecnologia 

da informação de forma mais massiva. Preceitua o art. 13  da RDC que as licitações 

serão realizadas, preferencialmente, no formato eletrônico.  

Através da TI, dificulta-se a interação entre os participantes do certame, já 

que as reuniões serão feitas via eletrônica, não havendo a necessidade do envio de 

representantes comerciais para a realização de atos licitatórios. Desta forma, 

inviabiliza-se, em partes, a comunicação e a identificação dos concorrentes.  

O que se vê na prática, no entanto, é que os cartelistas utilizam as suas 



95 

 

propostas para enviarem mensagens codificadas. ALBANO, BUCCIROSSI et al 

(2011, p. 14 - 15) explicam que: 

Mensagens codificadas foram uma das formas mais óbvias de sinalização. 
Desde que os lances foram expressos em dólares e desde que, ao menos 
nos leilões da FCC, a maioria dos objetos situava-se na casa dos milhões 
de dólares, participantes puderam usar os três últimos dígitos do seu lance 
para codificar mensagens. Tais mensagens possuem diferentes naturezas. 
Alguns participantes usaram os três últimos dígitos para “identificarem-se”. 
Por exemplo, no leilão AB (Leilão 4), a GTE frequentemente usava “483” 
como os seus últimos três dígitos; este número corresponde a “GTE” no 
teclado do telefone. Em outras circunstâncias, as mensagens codificadas 
possuíam uma natureza reflexiva. Os últimos três dígitos eram usados por 
um participante tanto para sinalizar um objeto do seu interesse pessoal 
como o objeto no qual o mesmo participante estava punindo demais 
competidores por estes não terem saído do mercado30. 

Uma forma de deter tal tipo de comunicação pode ser obtida nos casos da 

Administração restringir a publicidade dos lances realizados (por exemplo, dar 

visibilidade apenas aos 5 maiores lances, dos últimos dez realizados no sistema) ou, 

ainda, limitar a liberdade de uso dos últimos dígitos das cotações dos concorrentes. 

Deve-se considerar que os valores envolvidos nestas obras de infraestrutura 

habitam na ordem de milhões de reais. 

O art. 14, Parágrafo Único, inciso I  admite a formação de consórcios de 

empresas para participarem dos certames, na forma do regulamento que ainda será 

editado. A doutrina coloca que tal instituto pode, por um lado, resolver questões de 

eficiência das empresas consorciadas, promovendo uma maior competição. No 

entanto, também pode ser mais um meio para garantir a coordenação dos 

cartelistas, facilitando a divisão dos lucros. 

Cabe aqui, apenas, relembrar o que já foi dito no segundo capítulo desta 

dissertação. ALBANO, BUCCIROSI, et al (2011) recomendam que apenas se 

aceitem os consórcios firmados por: 

• Empresas que não tenham condições de fornecer, individualmente, o 

objeto do certame, ou; 

• Empresas que tenham a sua eficiência individual melhorada/aumentada 

                                                 
30 Livre tradução de “Code bidding was one of the more obvious forms of signaling. Since bids were 
expressed in dollars and since, at least in the FCC auctions, most objects displayed six-digit prices, 
bidders could use the last three digits to encode messages. Code bids had different natures. Some 
bidders used the last three digits to “disclose” their identities. For example, in the AB competitive 
bidding (Auction 4), GTE frequently used “483” as the last three digits; this number corresponds to 
“GTE” on the telephone keypad. In other circumstances code bidding had a reflexive nature. The last 
three digits were used by a bidder both to signal an object of special interest to him and the object on 
which the same bidder was punishing competitors for not bumping the first market”. 
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pela associação; 

Em vistas da difícil consecução desta recomendação, os autores sugerem 

que se adotem algumas regras mais simples, que possibilitem o mesmo resultado. 

Por exemplo: não admitir consórcios cujos membros sejam os líderes do mercado ou 

o ganhador de outro certame para um objeto similar. 

O art. 16  abre a oportunidade para que a Administração escolha o modo de 

disputa a ser utilizado no RDC: aberto, fechado ou uma combinação de ambos, 

conforme o regulamento que será ainda editado. Tendo em vista o combate aos 

cartéis em licitação, tal inovação é alvissareira. 

Através desta inovação, concedeu-se ao Estado a condição de se adotar um 

comportamento estratégico e mais adaptado às próprias características inerentes do 

mercado do objeto/serviço que vai ser licitado. Tal será feito a partir da própria 

formatação do processo licitatório, que levará em consideração tais fatores. 

Por sua vez, o art. 26  determina que: 

Art. 26. Definido o resultado do julgamento, a administração pública poderá 
negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

Parágrafo único. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, 
segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o 
preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
por sua proposta permanecer acima do orçamento estimado. 

Diante de um cartel, tal procedimento tem a grande possibilidade de se mostrar 

ineficaz. Se o ganhador da licitação for um cartelista, ele não diminuirá o valor de 

sua proposta ganhadora, já que esta, a princípio, foi determinada conjuntamente 

com os demais membros do cartel.  

Como se sabe, os lucros extras obtidos através desta proposta serão, 

posteriormente, repartidos com os demais cartelistas. A concessão de maiores 

vantagens para a Administração irá, fatalmente, diminuir o butim a ser repartido, o 

que vai de encontro com os interesses dos demais membros do cartel que se 

abstiveram de participar, efetivamente, do certame.  

Além disso, tal conduta também pode ser vista como uma forma de deserção 

ao acordo colusivo. Desta forma, a empresa ganhadora poderá ser alvo de futuras 

retaliações. 

Por fim, o art. 30  do estatuto do RDC trata da pré-qualificação. Este instituto 

não deve ser confundido com o previsto no art. 114 da Lei 8.666/93, já que esta é 

temporária, valendo apenas para a licitação em curso com vistas a se proceder com 

uma análise mais aprofundada da qualificação dos concorrentes. Já o instituto 
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previsto no RDC é permanente, buscando identificar fornecedores aptos a 

adimplirem com a totalidade do objeto e nas condições expressas pelo certame ou 

de bens que possam atender a necessidade da Administração. 

Sobre este dispositivo legal, REZENDE (2011, p. 37) coloca que: 

A pré-qualificação da Lei nº 12.462, de 2011, mais se assemelha ao 
cadastro da modalidade de tomada de preços, ao qual alude o art. 22, § 2º, 
da Lei nº 8.666, de 1993. Todavia, a nova Lei não estabelece qualquer limite 
à utilização do procedimento de pré-qualificação. Considerando que a 
Administração poderá promover certames restritos aos licitantes pré-
qualificados (art. 30, § 2º), cabendo a regulamento definir em que condições 
isso se dará, não se pode descartar o risco de que a pré-qualificação possa 
acarretar a frustração do caráter competitivo das licitações. Com efeito, 
sabendo-se de antemão quem poderá participar da disputa, é mais fácil 
promover conluios e formar cartéis.  

De fato, há de se concordar com o autor. Nestas condições, a pré-qualificação 

funciona como uma perfeita barreira de entrada, facilitando a formação e a atuação 

dos cartéis. 

 Por outro lado, o §1º deste mesmo dispositivo determina que o processo de 

pré-qualificação esteja sempre aberto para a inscrição de eventuais interessados. 

Tal regramento cria um fator desfavorável à perfeita atuação do cartel, pois sempre 

há a possibilidade deste ter de enfrentar uma real competição nos certames, devido 

a pré-qualificação de novas empresas interessadas. Tal probabilidade fará com que 

o cartel tenha de oferecer cotações menores do que normalmente faria, caso 

soubesse que todas as concorrentes fossem participantes do seu acordo colusivo. 

 

Avaliação: 
 

Como se pode perceber, o modelo de licitação proposto pelo RDC apresenta 

pontos que representam, ao menos teoricamente, avanços no combate aos cartéis 

em licitação. Tanto a inversão de fase como a maior flexibilidade na escolha da 

forma de disputa do certame apresentam-se como instrumentos dificultadores da 

atuação dos cartéis. Tais práticas deveriam ser repassadas aos demais regimes 

licitatórios. 

Já a utilização massiva da TI e o caso dos consórcios podem dificultar ainda 

mais a atuação dos cartéis, desde que sofram uma regulamentação mais detalhada, 

a fim de se fechar algumas brechas apontadas pela doutrina, tais como a 

possibilidade de se passar mensagens codificadas e os consórcios formados para 

facilitar, simplesmente, a divisão dos lucros colusivos.   
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Outras disposições, no entanto, podem tanto trazer incentivos positivos como 

negativos à atuação dos cartéis. São os casos do orçamento sigiloso e o da pré-

qualificação. O resultado final a ser obtido com tais disposições deverá ser avaliado 

com o passar do tempo. 

 Incentivando os cartéis, pode-se destacar a disposição que possibilita a 

contratação de mais de uma empresa para a realização de um mesmo serviço. 

Como o cartel busca o maior lucro colusivo possível, a contratação “superfaturada” 

de duas empresas cartelistas distintas facilitaria a efetivação de tal objetivo.  

O que pode auxiliar, ainda mais, esta busca por maiores lucros é a 

determinação legal pela padronização dos serviços/objetos a serem contratados. Tal 

determinação facilita no estabelecimento de uma mesma estrutura de preço no 

certame pelos cartelistas.  

Tal situação pode ainda ser coordenada pelo fabricante, quando a licitação 

determinar que apenas as empresas que possuam o certificado de solidariedade do 

fornecedor possam participar do certame. Ao se colocar tal restrição na habilitação, 

abre-se ensanchas para que o particular (fabricante) determine, previamente, as 

empresas que participarão ou ganharão o certame (caso em que forneça tal 

documento a apenas uma única empresa). 

Por fim, a brecha aberta pela legislação para que a Administração busque 

maiores vantagens após a definição do julgamento no certame, tem um alto 

potencial de ineficácia diante de um cartel. Dificilmente um cartelista abriria mão de 

uma parte de seu lucro colusivo. 

Diante do acima exposto, pode-se concluir que a legislação do RDC, apesar 

de apresentar claros pontos de avanços no combate aos cartéis em licitação, não é  

completamente compatível com tal objetivo. 

 

4.3. Licitação para serviços de publicidade – Lei n º 12.232/10 
 

Em face do grande volume de recursos envolvidos e dos constantes 

problemas identificados na contratação dos serviços de publicidade, foi publicada, 

em abril de 2010, a Lei 12.232/10. Esta norma instituiu regras gerais para licitações 

e contratações de serviços de publicidade pela Administração Pública.  

Uma primeira crítica que se pode levantar a esta lei é que ela foi proposta 

com o intuito de legalizar a forma como o estado brasileiro vinha, costumeiramente, 
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conduzindo a seleção das agências de publicidade. Tais certames eram alvo de 

grandes críticas por parte do órgão de controle externo (TCU)31. 

 A primeira disposição que chama a atenção é o disposto no §3º do art. 2º  da 

lei sob análise: 

§ 3º  Na contratação dos serviços de publicidade, faculta-se a adjudicação 
do objeto da licitação a mais de uma agência de propaganda, sem a 
segregação em itens ou contas publicitárias, mediante justificativa no 
processo de licitação.  

Tal disposição é equivalente ao regramento dado no art. 11 do RDC. Tais 

disposições acabam por criar um incentivo maior para a formação dos cartéis, já 

que, com a possibilidade de se contratar mais de uma empresa para a realização do 

mesmo objeto, abre ensanchas para a formação de um montante maior a ser divido, 

posteriormente, entre os demais cartelistas. 

Por sua vez, o art. 4º  cria uma barreira de entrada, ao obrigar que as 

agências de propaganda tenham de possuir, compulsoriamente, o certificado de 

qualificação técnica de funcionamento. Isto facilita a formação dos cartéis, já que 

concentra ainda mais o mercado. 

De acordo com o site do CENP32, no estado de Pernambuco existem apenas 

70 (setenta) agências que possuem tal certificação. Indo em direção ao interior do 

estado, vê-se que, em Petrolina, há, apenas, 5 (cinco) empresas de propaganda 

locais que possuem o referido certificado. Já no estado do Acre, há apenas 4 

(quatro) empresas com tal certificado. Resta claro que tal disposição criou um 

ambiente local bastante propício para formação / atuação de um cartel. 

Uma possível solução para tal problema seria mitigar tal obrigatoriedade nos 

casos onde a quantidade de agências certificadas não fossem grande o suficiente 

para garantir a competitividade do certame (por exemplo, para aqueles locais onde a 

quantidade de agências certificadas fosse inferior a 10). Nestes casos, a 

apresentação do certificado deveria ser um elemento a ser, obrigatoriamente, 

pontuado na fase de qualificação do certame.  

Por fim, o art. 11  da referida lei estabelece a inversão de fase. Os efeitos 

dela, sobre os cartéis, já foram devidamente analisados na apreciação do art. 12 do 

RDC. 

                                                 
31 Um exemplo disso pode ser encontrado na decisão do processo TC-019.444/2005-2. 
32 Informação obtida no site <http://www.cenp.com.br/certificacao/agencias-certificadas-por-estado> 

em 09/09/2011. 
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Avaliação 
 

Assim como no RDC, o regramento proposto para a licitação dos serviços de 

publicidade não é  completamente compatível com o combate aos cartéis. A 

possibilidade de contratação de mais de uma agência de publicidade para a 

realização de um mesmo serviço apresenta um grande potencial para estimular, 

ainda mais, a atuação de um cartel especializado nesta área. 

Por outro lado, outro incentivo para a atuação dos cartéis é a barreira de 

entrada criada pela legislação em análise. Esta estabeleceu, como item de 

habilitação, que as agências de publicidade licitantes sejam previamente certificadas 

quanto a sua qualificação técnica pelo CENP ou órgão análogo.  

Como se pode perceber através da consulta ao CENP, há determinadas 

regiões onde a quantidade de empresas detentoras de tal certificação é mínima. Isto 

facilita uma futura coordenação de condutas. Nestes casos, seria de bom tom que a 

legislação possibilitasse que tal certificado fosse utilizado apenas como elemento de 

pontuação obrigatório. 

 

4.4. Pregão Presencial - Lei nº 10.520/02 e Pregão Eletrônico - 
Decreto 5.450/05 

 

O pregão foi instituído através da Lei 10.520/02, com duas modalidades 

distintas: o presencial e o eletrônico. Este último foi regulamentado, posteriormente, 

pelo Decreto 5.450/05. Segundo FERNANDES (2011, p. 4): 

O pregão é um aperfeiçoamento do regime de licitações para a 
Administração Pública Federal. Esta nova modalidade possibilita o 
incremento da competitividade e a ampliação das oportunidades de 
participação nas licitações, contribuindo para o esforço de redução de 
despesas de acordo com as metas de ajuste fiscal. O pregão garante 
economias imediatas nas aquisições de bens e serviços, em especial 
aquelas compreendidas nas despesas de custeio da máquina administrativa 
federal. Essa modalidade permite ainda maior agilidade nas aquisições, ao 
desburocratizar os procedimentos para a habilitação e o cumprimento da 
seqüência de etapas da licitação. 

Toda a fase externa do pregão é regulamentada pelo art. 4º  da Lei 10.520/02. 

É justamente nos incisos deste artigo que se encontram as regras mais sensíveis 

para a nossa análise. Primeiramente, devem-se destacar os incisos VI e VII : 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
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[…] 

VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, 
identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários 
poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame; 

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 

Tais incisos instituem a inversão de fase. No pregão, o primeiro passo do seu 

procedimento é determinar qual dos concorrentes oferecerá o melhor preço. 

Somente após esta determinação, é que se processa a verificação da habilitação da 

empresa vencedora. Vale, aqui, as mesmas considerações realizadas quando da 

análise do art. 12 do RDC.  

Por sua vez, o inciso VIII  dispõe que: 

VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

Através deste dispositivo, após a abertura das propostas, inicia-se um verdadeiro 

leilão inglês entre os participantes cujas ofertas foram até 10% maiores do que a 

mais baixa. 

Há aqui uma situação equivalente ao do art. 26 do RDC. Caso todas as 

empresas que venham a participar deste leilão sejam membros de um cartel, resta 

claro que a probabilidade maior é de que não haja obtenção de melhorias no preço 

final do produto. Nesta situação, apenas se houver uma deserção de uma das 

empresas é que a Administração obteria um preço mais vantajoso. 

Deve-se destacar, também, o inciso XVII , cuja redação especifica que: 

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

Como se pode perceber, tal inciso serviu de inspiração para a redação do artigo 26 

do RDC. Assim, aplicam-se, neste ponto, as mesmas considerações ali expendidas. 

Por fim, deve-se destacar o disposto no art. 5º inciso I  da Lei 10.520/02. Ao 

vedar a exigência de garantia de proposta, a lei está valorizando, justamente, a 

competitividade nos futuros certames. ALBANO, DIMITRI et al (2011, p. 10) explicam 

que: 

Pequenas e médias empresas que suportam custos substanciais de 
participação, mas que raramente ganham um contrato, podem decidir, em 
um dado momento, a saírem do mercado de licitações. Dentro de uma 
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perspectiva maior, custos de participação consideráveis e taxas de entrada 
podem acarretar em um malefício perigoso. A possibilidade de algumas 
pequenas ou médias empresas abandonarem o mercado de licitação pode 
justificar a intervenção do vendedor para aumentar a participação.33 

Tal situação (desistência das pequenas e médias empresas em participarem 

do mercado de licitações) pode acabar por criar um ambiente ainda mais propício 

para a atuação dos cartéis. Tal se dá pela natural concentração de mercado que tal 

decisão acabará provocando, já que apenas as “grandes” empresas ainda terão o 

interesse em participar deste mercado.  

Passa-se, agora, a analisar os dispositivos que regulamentam, 

especificamente, o pregão eletrônico (Decreto 5.450/05). A utilização da TI, 

conforme definido no art. 4º  do decreto regulador, é um ótimo meio para garantir 

uma maior afluência de competidores interessados no certame. Devido à incerteza 

de quem vai participar, podendo haver até empresas estrangeiras interessadas (art. 

15), restará dificultada tanto a formação como a atuação dos cartéis.  

Nesta situação, o cartel terá de considerar a possível existência de empresas 

não participantes do seu acordo. Assim, ele terá de oferecer um lance inferior ao que 

normalmente faria se soubesse que todos os “concorrentes” fossem cartelistas. 

Resta claro, portanto, a necessidade do cartel, caso queira ganhar efetivamente o 

objeto do certame, ter de ofertar preços mais competitivos. 

O art. 16  do decreto especifica as obrigações dos consórcios para poderem 

participar dos pregões eletrônicos. Aplicam-se, aqui, as mesmas considerações 

feitas na análise do art. 14, parágrafo único, inciso I do RDC. 

Já os dispositivos presentes nos art. 22, §4º  e art. 24 §5º  especificam que: 

 Art. 22.  A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet 
será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de 
acesso e senha. 

 § 4º  As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais 
anexos estarão disponíveis na internet. 

Art. 24.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase 
competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

§ 5º  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

                                                 
33 Livre tradução de “Small and Medium Enterprises that bear substantial participation costs for 
participating but hardly win any contract may decide, at some point, to exit the procurement market. 
Whenever participation is viewed in a dynamic framework, considerable participation costs and entry 
fees may have a potentially dangerous drawback. The possibility that some Small and Medium 
Enterprises (SMEs) leave the procurement market may justify the buyer’s intervention to increase 
participation”. 
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real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

Levando-se em conta a possibilidade de haver a passagem de mensagens através 

das ofertas realizadas, tal publicidade pode facilitar a atuação do cartel. Através 

destas mensagens, ele poderá identificar os possíveis comportamentos desviantes 

do acordo colusivo e proceder com as devidas retaliações. 

O §8º do art. 24  abre a oportunidade para que o pregoeiro, após a 

determinação da melhor oferta na etapa de lances, negocie com a empresa 

ganhadora para obter uma proposta mais vantajosa para a Administração. Tal 

disposição é equivalente ao art. 26 do RDC, podendo-se aplicar aqui as mesmas 

considerações ali realizadas. 

Por fim, o art. 25  estabelece a inversão de fase. Assim como o dispositivo 

anterior, já houve a discussão de tal conduta ao se analisar o art. 12 do RDC. 

 

Avaliação 
 

Como se pode perceber, a legislação do pregão serviu como inspiração para 

alguns dos institutos implantados no RDC. A inversão de fase, a possibilidade de 

negociação de maiores vantagens para a administração e a utilização mais massiva 

de TI foram, primeiramente, introduzidas por tal modelo. Desta forma, possuem as 

mesmas vantagens ou desvantagens já dantes analisadas. 

Além dos mecanismos acima apresentados, deve-se destacar a clara 

preocupação do modelo com a competitividade do certame. Ao vedar a exigência de 

garantia de proposta, possibilita-se o surgimento de certames mais competitivos, já 

que não se impede, de ante mão, a participação das pequenas e médias empresas. 

De igual modo que os regimes anteriores, o pregão também não é  

completamente compatível com o combate aos cartéis, apesar de se apresentar 

como o mais propenso a tanto. Isto pode ser evidenciado pelas recorrentes notícias 

de atuação de cartéis nos pregões34. 

                                                 
34 Em 2009, a polícia federal iniciou uma investigação sobre a atuação de um cartel que combinava 

entre si os ganhadores de alguns serviços da INFRAERO 

<http://www.supersitegood.com/deultima/texto.php?mat=4545>. Já em 2010, o TCU apontou a 

atuação de um cartel nos pregões de hemoderivados  

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2010/05/17/interna_politica,192729/index.sh

tml>. Em São Paulo, no ano de 2009, o ministério público apontou a atuação de um cartel nos 



104 

 

 

4.5. Regulamento do procedimento licitatório simpli ficado da 
Petrobrás – Decreto 2.745/98  

 

O procedimento licitatório simplificado, a ser utilizado pela Petrobrás, foi 

instituído através do decreto federal nº 2.745/98. Tal regimento foi elaborado em 

função da disposição legal descrita pelo artigo 67 da Lei nº. 9.478/97: 

 Art. 67. Os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de 
bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a 
ser definido em decreto do Presidente da República. 

O primeiro item que chama a atenção é o 1.4.1, que especifica, como um dos 

balizadores das compras a serem procedidas pela estatal, o princípio da 

padronização. Através da concreção de tal princípio, espera-se obter uma 

compatibilidade de especificações técnica e de desempenho, observadas, quando 

for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e de garantia 

oferecidas. 

A disposição deste item é equivalente ao art. 4º, Inciso I do RDC. A 

padronização pode ser considerada como um elemento motivador à atuação dos 

cartéis, já que facilita a utilização de uma estrutura uniforme dos preços a serem 

ofertados.  

O item 3.5 do regulamento determina que: 

Obras ou serviços correlatos e vinculados entre si serão agrupados e 
licitados sob a modalidade correspondente ao conjunto a ser contratado.  

Esta determinação está de acordo com as admoestações expendidas pela 

doutrina. Ao agrupar as obras ou serviços correlatos, a Petrobrás está diminuindo a 

probabilidade de atuação dos cartéis em suas licitações. 

Se optasse por fazer certames individuais para estes serviços 

correlacionados, a estatal poderia estar facilitando a colusão das grandes empresas 

que atuam em todos estes setores do mercado. Além disso, estaria criando o 

ambiente propício para dar maior credibilidade à punição imposta por um cartel, já 

que, com a sequência de procedimentos licitatórios de objetos relacionados, ter-se-

ia maiores oportunidades para se punir os desertores. Tal se dá pelo provável 

acirramento da concorrência no certame que lhe fora alocado, inicialmente pelo 

                                                                                                                                                         

pregões de merenda escolar <http://www.sancristo.org.br/noticias/ultimas/sp-merenda-escolar-

suspeita-de-fraude.html>. 
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cartel.  

Além de aumentar a credibilidade de sua punição, o cartel ainda poderia 

melhorar o seu controle sobre o comportamento das empresas que são mais 

propensas a desertarem. Para tanto, basta acordar que elas seriam as ganhadoras 

dos últimos certames da sequência proposta pela Administração.  

Já o item 4.10 possibilita a formação de consórcios para concorrerem nos 

certames da Petrobrás. A questão dos consórcios foi detidamente analisada no RDC 

(art. 14, Parágrafo Único, Inciso I), cabendo aqui a mesma preocupação lá 

assentada, ou seja, a verificação das condições das empresas participantes do 

consórcio. 

Por sua vez, o item 6.3 determina a ampla publicidade das informações 

referentes ao procedimento licitatório, já que todos os documentos encaminhados 

pelas concorrentes, tanto os referentes à habilitação como as próprias propostas, 

deverão ser rubricadas pelos licitantes. Isto é mais um fator que facilita a atuação 

dos cartéis, uma vez que a identificação dos comportamentos desviantes dos 

acordos colusivos é plenamente possível por conta de tal procedimento. Desta 

forma, reforça-se a credibilidade da punição do cartel. 

Por último, deve-se destacar o item 6.23, que assim dispõe: 

Qualquer que seja o tipo ou modalidade da licitação, poderá a Comissão, 
uma vez definido o resultado do julgamento, negociar com a firma 
vencedora ou, sucessivamente, com as demais licitantes, segundo a ordem 
de classificação, melhores e mais vantajosas condições para a 
PETROBRÁS. A negociação será feita, sempre, por escrito e as novas 
condições dela resultantes passarão a integrar a proposta e o contrato 
subseqüente.  

Tal disposição é equivalente ao art. 26 do Estatuto do RDC. Logo, aqui se aplicam 

as mesmas conclusões lá expendidas. 

 

Avaliação 
  

 O modelo de licitação simplificado para a Petrobrás também não se encontra  

completamente compatível com o combate aos cartéis. Pode se chegar a tal 

conclusão ao se ver que alguns dispositivos regulamentares podem facilitar a 

formação do cartel. 

Por exemplo, os consórcios podem ser formados para facilitar a distribuição 

dos lucros colusivos. A fim de evitar tal prática, há de haver uma regulamentação 

mais minudente, que observe as admoestações de ALBANO, BUCCIROSI, et al 
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(2011). 

 Por outro lado, a ampla publicidade das propostas é um fator de aumento da 

credibilidade da ameaça de futuras punições por parte do cartel por conta do desvio 

de conduta. Uma forma de diminuir tal risco é a mitigação de tal princípio, 

restringindo o acesso a tais documentações. 

 Deve-se destacar o agrupamento das obras e serviços correlacionados que 

foi determinada pela regulamentação. Este simples mecanismo serve, tanto para 

diminuir o risco de atuação dos cartéis, por dificultar a colusão das grandes 

empresas, como impede a soltura de vários certames seguidos, facilitando a divisão 

destes entre os cartelistas.  

 

4.6. Estatuto Geral das Licitações – Lei nº 8.666/9 3 
 

A lei geral que trata da aquisição de bens e serviços para a Administração 

Pública no Brasil é a Lei 8.666/93. Como norma geral, suas disposições tem 

aplicação subsidiária nos regimes especiais acima descritos. 

Observando as normas ali dispostas, vê-se que boa parte delas já foram 

analisadas nos regimes anteriores. Pode-se destacar, entre estas disposições, a 

ampla publicidade dos atos do certame e das propostas após o julgamento (art. 3º, 

§3º), a aplicação do princípio da padronização (art. 15) e a possibilidade de 

formação de consórcio (art. 33). 

Uma disposição que chama atenção é a disposta no inciso X do art. 40: 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, 
o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como 
para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte: 

[...] 

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços 
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 
referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 48;  

De forma diametralmente oposta ao RDC, que estabelece o orçamento 

sigiloso, o Regime Geral da Licitação estabelece a prévia e ampla publicidade dos 

parâmetros a serem utilizados pela Administração na aferição do preço ofertado. Tal 

disposição estabelece um parâmetro claro para a atuação do cartel, já que o 

cartelista escolhido para ganhar o certame fatalmente definirá o seu preço bastante 
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próximo ou ligeiramente superior ao máximo definido pelo ente público.  

 

Avaliação 
 

De igual forma aos regimes anteriores, o Regime Geral também estabelece 

um modelo de licitação que não está  completamente compatível com o combate aos 

cartéis. Pode-se destacar como determinações que podem incentivar ou facilitar a 

atuação dos cartéis a ampla publicidade dos critérios de julgamento dos preços e a 

falta de uma legislação mais específica sobre a utilização dos consórcios, entre 

outras. 

 

4.7. Outros instrumentos - o programa de leniência da Lei 
8.884/94 

 

Conforme visto anteriormente, o instrumento mais moderno para o combate 

aos cartéis, e que está sendo amplamente utilizado no mundo, é o acordo de 

leniência. De uma forma geral, tal instrumento tem o condão de desestabilizar os 

cartéis, diminuído a sua duração. Tal efeito foi explicado por HAMOND (2011, p. 14), 

em seu discurso de abertura no Simpósio de Política da Competição que ocorreu no 

Japão, em 2003: 

Acordo de Leniência é a melhor ferramenta investigativa disponível para as 
autoridades antitruste. Ela desestabiliza os cartéis pelo aumento do risco e 
do medo de detecção. Ela quebra o cartel, fazendo com que os antigos 
participantes passem a competir novamente, agora em uma corrida para as 
portas do órgão de controle. O primeiro a denunciar o acordo colusivo 
ganha a isenção do futuro processo contra a companhia e seus executivos. 
Os perdedores enfrentarão o processo, pesadas multas e o risco 
encarceramento. Os riscos são tão altos que os competidores não podem 
mais se atrever a confiar nos outros. O pânico toma conta, e inicia-se a 
corrida para a leniência35.  

No entanto, a doutrina adverte que este mesmo instrumento também pode 

produzir efeitos colaterais, advindos da forma como ele é estabelecido. SPAGNOLO 

(2011c) demonstra que um programa de leniência que oferece reduções generosas 

                                                 
35 Livre tradução de: “Leniency is the single greatest investigative tool available to antitrust 
investigators. It destabilizes cartels by increasing the risk and fear of detection. It breaks up cartels by 
causing members to compete again, only this time the competition is a footrace to the government’s 
door. The first to report earns a complete pass from prosecution for the company and its cooperating 
executives. The losers face prosecution, heavy fines, and the incarceration of culpable executives. 
The stakes are so high that the competitors can no longer afford to trust each other. Panic ensues, 
and it is a race for leniency”. 
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de multas para vários desertores pode acabar sendo explorado. No caso, os 

membros do cartel podem, de tempos em tempo, denunciarem as ações do cartel e 

continuarem participando do mesmo. 

Especificamente neste caso, o Brasil apresenta-se infenso a este risco. Isto 

se deve ao fato de que a legislação que regulamenta o programa de leniência não 

possibilita a concessão da benesse a mais de um delator. Apenas o primeiro a 

desertar é quem ficará livre das punições.  

AUBERT, REY e KOVACICK (2011) demonstram possíveis efeitos colaterais 

de um programa de leniência com recompensas. Segundo o seu estudo, este 

mesmo instrumento poderá prevenir cooperações socialmente desejáveis entre 

empresas. Por exemplo, no caso de haver informações assimétricas sob o custo, os 

concorrentes podem trocar algumas informações, a fim de permitir que elas façam 

escolhas de produção mais eficientes, enquanto continuam competindo no mercado. 

Devido a dificuldade de distinguir tais trocas de informações com as necessárias 

para a fixação dos preços, uma empresa poderá fazer uma denúncia falsa de cartel 

e beneficiar-se com tal conduta. 

Outrossim, estes mesmos autores apontam que uma política de leniência que 

premie delatores individuais (geralmente empregados das empresas) pode acabar 

criando uma situação de engessamento das relações trabalhistas e menor 

produtividade: 

[…] com os programas individuais de delação, os custos de manutenção 
dos acordos colusivos diminuem com a duração no emprego de 
empregados informados. Desta forma, firmas colusivas possuem um 
incentivo para aumentar a duração do emprego de seus empregados 
“informados” e pode ter uma estrutura de emprego menos flexível, com 
empregados permanecendo nos postos de trabalho por períodos mais 
longos do que em empresas competitivas. Similarmente, uma firma pode 
querer restringir a circulação interna de informações, mesmo que acarrete 
em uma produtividade menor36. (AUBERT, REY e KOVACICK, 2011, p. 22) 

Atentando para a realidade brasileira, vê-se que a nossa regulamentação não 

prevê uma política de premiação para os delatores. Tais considerações, portanto, 

não se aplicam ao nosso caso. 

                                                 
36 Livre tradução de: “[…] with individual whistle-blowing programs the cost of maintaining collusion 

decreases with (informed) employees’ job duration. Collusive firms thus have an incentive to lengthen 

the tenure of their ‘informed’ employees and may have a less flexible employment structure, with 

employees remaining in office for longer periods than in competitive companies. Similarly, a firm may 

wish to restrict the internal circulation of information, even at the cost of a lower productivity”. 
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Estudando especificamente os cartéis em licitação, o trabalho de 

HINLOOPEN e ONDERSTAL (2011) coloca que, de fato, o programa de leniência 

previne a formação dos cartéis. No entanto, aqueles que chegam a formar-se 

tendem a utilizá-lo como um elemento adicional para garantir a obediência às 

determinações do acordo colusivo.  

SPAGNOLO (2011b) concorda com tal posicionamento, estabelecendo dois 

pontos que reforçam, ainda mais, a credibilidade de tal ameaça. O primeiro ponto 

concerne às interações ocasionais entre empresas. Nesta situação, a princípio, não 

há como fazer uma ameaça plausível de punição no caso de deserção, já que o 

desertor e os demais cartelistas poderão nunca mais concorrerem em um mesmo 

certame. 

Tal dificuldade pode ser suplantada pela previsão legislativa da existência dos 

acordos de leniência. Neste caso, se um cartelista eventual trai o acordo colusivo, os 

demais membros poderão achar conveniente denunciar o ilícito para as autoridades 

competentes. A punição, desta forma, torna-se real e imediata. 

A credibilidade de tal punição torna-se mais robusta quando a própria 

legislação licitatória ou a burocracia estatal estabelece ou cria um espaço temporal 

entre o final do certame e a contratação em si. Neste caso, o hiato temporal pode 

ser suficiente para a verificação do cumprimento do acordo colusivo e, se for o caso, 

denunciar o cartel para garantir que o desertor não irá se beneficiar com a sua 

conduta37.  

A situação descrita por estes pesquisadores é plenamente aplicável em nosso 

Ordenamento Jurídico. Entre a finalização do certame e a efetiva contratação da 

                                                 
37 SPAGNOLO (2011b, p. 5) explica que: “With separation between auction outcome and effective 

transaction, if a bidder defects from the collusively agreed strategies other bidders can observe the 

defection and punish it by reporting the initial cartel to the Antitrust Authority before any payoff 

realizes. The seller will then find it convenient, and often mandatory to nullify the auction distorted by 

the collusive agreement and repeat it under stricter monitoring and/or higher reserve prices. Similarly, 

suppose a bidder simultaneously defects from collusive strategies and reports information about the 

cartel to seek amnesty. Since no transaction occurred yet, the seller will then nullify the auction 

distorted by the collusive agreement and repeat it under stricter monitoring or higher reserve prices. In 

other words, the separation of market outcome and actual transaction – together with current leniency 

policies – may generate stable collusive agreements in occasional interactions by ensuring that when 

a party unilaterally defects, a punishment takes place but no gains from defection ever realize”.  
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empresa vencedora, geralmente, decorre um longo interstício de tempo. Aliando-se 

a isso, têm-se a ampla publicidade que permite aos cartelistas, logo após a definição 

do ganhador, ter total acesso a todas as propostas realizadas. Resta clara que, 

nesta situação, a ameaça de denúncia ao sistema de proteção à competição é uma 

forte arma tendente a compelir os cartelistas a cumprirem com o que foi previamente 

acordado. 

Algumas medidas podem ser adotadas com vistas a tentar diminuir este 

problema. A princípio, um planejamento mais efetivo das atividades realizadas pela 

Administração poderia diminuir o lapso temporal entre o fim do certame e a efetiva 

contratação. De forma imediata, tal medida mitigaria a ameaça da utilização da 

leniência. 

Tendo em vista a competência e a expertise das Cortes de Contas na seara 

licitatória, tais órgãos de controle poderiam ser provocados para procederem, 

primeiramente, com a suspensão do certame/contratação suspeita. Posteriormente e 

rapidamente, expender uma análise das propostas realizadas e dos fatos que 

envolveram o certame a fim de identificar se o denunciante do esquema não está 

querendo, apenas, punir uma possível deserção ao acordo colusivo. 

Atentando para a questão dos participantes ocasionais nos certames, pode-

se, também, adotar a estratégia coreana. Conforme visto anteriormente, funcionários 

do KFTC participam de sessões de algumas das licitações mais vultosas, alertando 

aos potenciais concorrentes sobre os malefícios provenientes da atuação dos 

cartéis, as possíveis sanções a serem aplicadas e as condições para o programa de 

leniência. Desta forma, já se passa a mensagem de que a Administração estará 

atenta para detectar e punir os possíveis acordos colusivos. 

 

4.8. Conclusão 
 

Conforme pode ser visto acima, nenhum dos nossos regulamentos licitatórios 

é totalmente compatível com o combate aos cartéis em licitação. Em todos eles 

podem-se encontrar disposições que, de certa forma, sirvam para incentivar uma 

atuação coordenada das empresas, em prol de um lucro maior. 

A doutrina econômica, especialmente as envolvidas no estudo da teoria dos 

leilões e dos jogos, aponta para a existência de melhorias que podem ser 

introduzidas em nossa legislação. Elas servirão para evitar, um pouco mais, o risco 
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de uma atuação colusiva.  

Conclui-se, portanto, que ainda resta um longo caminho a ser trilhado na 

busca por um modelo de licitação infenso a este mal. Nesta senda, os 

conhecimentos gerados pela Teoria dos Leilões e dos Jogos podem auxiliar no 

encurtamento deste caminho.  
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CONCLUSÕES 
 

Não existem dúvidas quanto aos malefícios trazidos pela atuação dos cartéis. 

As consequências destes acordos colusivos tornam-se ainda maiores quando estes 

“entes” atuam em licitações públicas e inflam os preços, diminuindo, ainda mais, as 

disponibilidades financeiras que deveriam ser utilizadas na consecução do interesse 

público (primário ou secundário).  

 Em face desta triste realidade, percebe-se uma atual movimentação mundial 

em busca de maiores conhecimentos sobre esta irregularidade e a busca pela troca 

de experiências em seu combate. Através deste intercâmbio de informações, 

procura-se identificar mecanismos mais eficientes com vistas a solucionar o 

problema. 

 A doutrina, por sua vez, tem auxiliado nesta seara através dos estudos e 

pesquisas que tentam identificar os diferentes aspectos que envolvem os cartéis. 

Questões como tipologia/classificação, ciclo de vida, fatores ambientais facilitadores 

para o surgimento dos cartéis e a questão da prova da irregularidade são 

comumente debatidas e expostas tanto pela ciência econômica como pela jurídica.  

Já no tocante a atuação dos cartéis em licitação, são raros os trabalhos que 

se debruçam sobre o tema. Tal situação, no entanto, vem sendo, paulatinamente, 

modificada, na última década, através de vários pesquisadores da área econômica. 

Pela utilização da teoria dos jogos - ferramenta específica para estudar e prever o 

comportamento estratégico cooperativo dos agentes - e da percepção de que o 

instituto do leilão é o ambiente propício para a análise e teste das teorias 

econômicas, acabou surgindo todo um novo cabedal de conhecimento (teoria dos 

leilões) que, dentre outras questões, procura entender os aspectos que envolvem o 

conluio nos leilões.  

Para o avanço do combate aos cartéis, os conhecimentos gerados a partir 

deste ramo da ciência econômica (teoria dos leilões) devem ser devidamente 

analisados pelos juristas. Sem dúvidas eles são insumos importantíssimos para a 

elaboração de modelos de licitação que sejam mais efetivos para a inviabilização da 

formação e atuação dos cartéis.  

Praticamente, o combate a este mal enfatizava, até o momento, a prevenção 

a conduta. Tal prevenção poderia ser ex ante, quando o Estado busca adotar 

medidas para dificultar o próprio surgimento dos cartéis (por exemplo, a ameaça de 
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imposição imediata de pesadas multas no caso de descoberta da conduta, o que 

aumentaria, enormemente, o custo do acordo), ou ex post, buscando evitar a 

reiteração da conduta (por exemplo, a adoção de medidas ainda mais duras no caso 

de reincidência da conduta; a adoção de um programa de leniência; etc). 

 Uma nova frente para o combate descortina-se agora. Através da utilização 

da teoria dos leilões, pode-se aquilatar a compatibilidade das disposições da 

legislação licitatória em motivar, ou não, a atuação dos cartéis em licitação. É de 

conhecimento comum que toda legislação, através de suas disposições, possui o 

potencial latente de incentivar ou desestimular o comportamento dos agentes. 

Assim, tal verificação contribuirá para a obtenção de legislações mais robustas, 

identificando os pontos onde se fazem necessárias alterações legislativas. 

 Atentando para o caso brasileiro, vê-se que o nosso país encontra-se no meio 

de um processo de seleção de formas mais eficientes para a pavimentação do seu 

futuro. Para o sucesso de tal empreitada, deve-se, necessariamente, aperfeiçoar o 

processo de compras governamentais. Desta forma, o governo procedeu com as 

seguintes reformas: 

• Criou novos regimes com vistas a eventos ou a uma área específica 

(RDC e publicidade, respectivamente).  

• Buscou aumentar a eficiência das aquisições de bens e objetos 

comuns com a adoção do pregão. 

• Especificou o regulamento simplificado a ser utilizado pela Petrobrás 

em suas aquisições, e; 

• Aperfeiçoou o regime geral de licitação através de algumas alterações 

legislativas pontuais (leis 12.349/10, 11.196/05, 9.648/96, entre outras). 

Estas legislações foram alvo, nesta pesquisa, de uma análise criteriosa tendo 

por base a teoria dos leilões. Buscou-se identificar, a partir de tal ótica, a 

compatibilidade destes regimes licitatórios com a prevenção aos cartéis em licitação. 

A análise realizada nas disposições do novo regime do RDC aponta para o 

fato de que as suas disposições podem ser divididas em cinco grupos distintos. No 

primeiro, colocam-se as disposições que possuem um alto potencial de dificultar a 

atuação dos cartéis em licitação, como por exemplo, a inversão de fase e a maior 

flexibilidade na escolha da forma de disputa do certame. Tais idéias deveriam ser 

replicadas para os demais regimes licitatórios vigentes em nosso país, já que os 

potenciais benefícios deles advindos não são específicos para licitações de obras ou 
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de infra-estrutura. 

Em um segundo grupo, encontram-se aquelas disposições que também 

dificultam a atuação do cartel, mas necessitam de uma regulamentação mais 

apropriada para fechar algumas brechas. Este é o caso do uso massivo da TI, cuja 

regulação deve preocupar-se com a possibilidade da passagem de mensagens 

codificadas através dos próprios lances. Já no caso da participação dos consórcios, 

a regulamentação deverá estabelecer condições claras a serem atendidas pelas 

empresas participantes do consórcio, a fim de que este seja aceito. 

No terceiro grupo, há aquelas disposições que geram tanto efeitos positivos 

como negativos no combate aos cartéis. Aqui se encontram a questão do orçamento 

sigiloso (fornece parâmetro para a definição da proposta majorada x maior 

acirramento da competição) e a pré-qualificação (barreira de entrada x fator de 

incerteza na competição). Apenas o tempo dirá quais destes efeitos predominarão 

na práxis do RDC. 

Por sua vez, o quarto grupo é caracterizado pelas disposições que 

potencializam a atuação dos cartéis. Aqui se destacam as regras que tratam da 

padronização em conjunto, ou não, com a questão da carta de solidariedade do 

fabricante, que poderá gerar um cartel coordenado por este, e a possibilidade de 

contratação de mais de uma empresa para realizar o serviço. Nestes casos, há de 

se ponderar o possível ganho da celeridade da obra/serviço advindos de tais 

disposições com o potencial maior risco da atuação dos cartéis. 

Por fim, no quinto grupo caracteriza-se pela ineficácia da sua disposição. De 

fato, diante de um cartel em licitação, apresenta-se de pouco utilidade a 

possibilidade da Administração tentar obter maiores vantagens através de uma 

negociação prévia com o cartelista ganhador do certame. 

Passando para a Lei 12.232/10 (Licitação pra serviço de publicidade), vê-se 

que tal regramento surgiu para legalizar a forma como o estado brasileiro vinha, 

costumeiramente, conduzindo a seleção das agências de publicidade. A análise 

realizada demonstra que a solução dada considerou o âmbito federal, mas não 

atentou para a realidade em alguns dos rincões de nosso país.  

Por exemplo, esta lei estabelece como pré-condição para o certame, a 

obtenção, por parte das agências, do certificado de qualificação técnica de 

funcionamento. Além de ser uma clara barreira de entrada, tal disposição possibilita 

a criação de uma espécie de “cartel oficial” em alguns dos rincões de nosso país 
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(por exemplo, no Acre onde há apenas quatro empresas com tal certificado).  

O mais sensato seria observar a jurisprudência do órgão de controle externo, 

que estabelece que os certificados de qualidade devam servir para a pontuação dos 

concorrentes, e não como um dos fatores de habilitação ao certame. Outra solução 

seria mitigar-se tal obrigatoriedade nas localidades/regiões onde a quantidade de 

agências de publicidade certificadas fosse bastante pequena. 

Os demais dispositivos legais (Regime Geral das licitações, o Regime 

simplificado da Petrobrás e o Pregão) foram, de certa forma, fonte de inspiração 

para os regimes mais novos, o que fez com que muitas de suas disposições fossem 

refletidas nos diplomas mais recentes. Desta forma, algumas das análises 

expendidas para o RDC são aplicáveis aos dispositivos destes regimes (por 

exemplo, a inversão de fase). 

Como um dos instrumentos mais modernos para o combate aos cartéis é o 

acordo de leniência, passou-se a analisar quais os reais efeitos deste instrumento no 

caso dos cartéis em licitação. Segundo a doutrina, o acordo de leniência pode se 

tornar um fator de aumento de credibilidade para as punições do cartel. No caso de 

um cartel eventual ou da existência de um hiato temporal entre a finalização do 

certame e a efetiva contratação do ganhador, a ameaça de denúncia do ilícito 

transformaria a punição do cartel em imediata e real.  

Tal problema, no entanto, pode ser mitigado através da adoção de um 

planejamento mais efetivo, por parte da administração, o que diminuiria o interstício 

temporal hoje existente. Outra medida a ser adotada seria o de instaurar, no caso de 

denúncia do conluio nas licitações, um procedimento investigativo rápido e prévio 

para aquilatar o real interesse do denunciante do conluio.  

Teríamos as seguintes situações: 

1. O valor ofertado vencedor está dentro da faixa de m ercado  – nesse 

caso, houve um conluio entre os demais participantes do certame e 

uma deserção do cartel combinada com um arrependimento eficaz do 

vencedor do certame. O contrato deveria ser firmado com a empresa 

ganhadora e o acordo de leniência ser ajustado com o denunciante, 

caso não haja outras provas que motivassem a Administração a 

continuar com a investigação do conluio. 

2. O valor ofertado vencedor está, em conjunto com as demais 

ofertas, acima da faixa de mercado – nesse caso, estamos diante de 
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uma tentativa de utilizar o programa de leniência como uma forma de 

punição a deserção. Neste caso, a licitação deverá ser cancelada e o 

acordo de leniência ser ajustado com o denunciante, caso não haja 

outras provas que motivassem a Administração a continuar com a 

investigação do conluio. 

Em função da matéria e da especialidade dos órgãos de controle de externo 

(Tribunais de Contas), caberia a estes fazerem este procedimento investigativo. 

 

Trabalhos futuros 
 

Naturalmente, o próximo passo a ser desenvolvido é a elaboração de uma 

proposta de modelo de licitação que seja mais compatível com o combate aos 

cartéis em licitação. Para tanto, faz-se necessário um maior aprofundamento nos 

estudos sobre a teoria dos leilões, especialmente na área que pesquisa, 

especificamente, a colusão. 

Através dos conhecimentos gerados nas pesquisas desta área, poder-se-á, 

mais facilmente, produzir um modelo adaptado à realidade nacional que seja menos 

propenso a atuação dos cartéis. O desafio maior, neste tópico, é a integração entre 

o conhecimento jurídico e o econômico 

Além disso, deve-se buscar meios para aproximar o modelo da realidade 

fática. Desta forma, um outro tópico a ser pesquisado nesta próxima etapa do 

trabalho é  como a corrupção afeta os procedimentos licitatórios e a atuação dos 

cartéis. Tal temática, por si só, já detém a relevância necessária para a elaboração 

de uma tese de doutorado.  
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