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RESUMO 

 

Nosso ordenamento jurídico, através de nossa carta magna, defende a livre iniciativa e 

livre concorrência, colocando o Estado no lugar de garantidor e fiscalizador desta ordem. 

Diante desta diretriz, o legislador criou normativos dando conta desta proteção. 

Recentemente, e dada a importância que tem ganhado o tema, entrou em vigor uma nova 

Lei (12.529/11), revogando alguns ditames anteriores e estruturando o Sistema Brasileiro 

de Defesa da Concorrência –SBDC. Este trabalho pretende demonstrar como os Tribunais 

de Contas poderiam auxiliar o SBDC no combate a uma das práticas mais nocivas à livre 

concorrência e à economia: o cartel. Mais especificamente, o cartel em contratações 

públicas. Demonstrar-se-á como esta prática fraudulenta é responsável por severos 

prejuízos às contas públicas, de que forma ela pode ser combatida, como está estruturado 

nosso sistema de defesa, e que papéis os Tribunais de Contas poderiam assumir neste 

enfrentamento. O trabalho será desenvolvido pela análise de leis, estudos e outras 

publicações, através da técnica de revisão bibliográfica, a qual permitirá conclusões 

objetivas e inferências lógicas.  

 

Palavras-chave: Cartel. Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC. Tribunais 

de Contas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A prática de cartel em licitações é um mal que tem recebido cada vez mais atenção 

do Estado. Não só porque torna ineficientes as contratações e lesa os cofres públicos como 

também, e principalmente, porque fere nossa Constituição e um dos fundamentos de nossa 

República: o valor social do trabalho e da livre iniciativa (CRFB, art. 1º, IV), reforçado 

pelo princípio da livre concorrência (CRFB, art. 170, IV), o qual figura no título “Da 

Ordem Econômica e Financeira” de nossa carta magna (Fernandes, 2000, pág. 17).  

Diante de tais valores constitucionais, tratou o legislador de criar normas legais 

estruturando e regulamentando a livre concorrência. Hoje, o texto em vigor que dispõe 

sobre o tema é a Lei 12.529/11, a qual estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência - SBDC. 

Para Badin (2009, pág. 104), o cartel é: 

 

um roubo tanto quanto o do trombadinha na Praça da Sé que nos leva a 

carteira. Só que a diferença desse roubo é que como ele é perpetrado por 

empresas muitas vezes multinacionais, muito grandes, é capaz de lesar 

milhões e milhões de pessoas em bilhões e bilhões de dólares. 

 

A Secretaria de Direito Econômico (SDE) define que “para o Estado, portanto, a 

efetiva competição entre as empresas nas licitações que promove é a verdadeira alma do 

negócio”. Segundo estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), os cartéis geram um sobrepreço estimado entre 10 e 20% comparado 

ao preço em um mercado competitivo, causando prejuízos de centenas de bilhões de reais 

aos consumidores anualmente (BRASIL, 2008a, pág. 06-08). 

 

Sobre as formas de combate a esta prática, podemos ponderar sobre dois aspectos: o 

momento do combate e o gatilho da iniciativa. Em relação ao momento, o combate pode 

ser preventivo ou repressivo, atuando de forma a minimizar os riscos de ocorrência da 

prática fraudulenta ou investigando e conduzindo os devidos processos de punição aos 

eventos já ocorridos. Já quanto ao gatilho da iniciativa, trata-se da ação espontânea 

(coerção pela constante fiscalização e procura de irregularidades), incluída na rotina de 

trabalho; ou da ação por provocação, através das denúncias. 
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No esteio da importância deste tema, e considerando as formas e características de 

combate a este tipo de fraude, este trabalho abordará o seguinte problema: que papel 

podem desempenhar os Tribunais de Contas em auxílio ao combate a cartéis em 

contratações públicas? 

 

Entre os objetivos específicos, podemos relacionar os seguintes: 

- conceituar cartel; 

- transmitir a relevância do estudo da prática de cartel; 

- apresentar o arcabouço do sistema (agentes e ferramentas) de combate à prática de 

cartel no Brasil; 

- abordar, a título de exemplos de cooperação, a atuação das polícias, dos 

ministérios públicos, e dos sistemas de controle interno (SCI) neste combate; 

- ponderar sobre a incumbência dos Tribunais de Contas frente a esta prática sob o 

ponto de vista da missão legal do órgão. 

 

O objetivo geral do trabalho é analisar as oportunidades de atuação (e a possível 

extensão dos seus resultados) dos Tribunais de Contas em apoio à prevenção e repressão 

desta prática. 

Após delinear de forma segura o conceito e impacto da prática de cartel nas 

contratações públicas, este trabalho pretende descrever a estrutura, competências e 

funcionamento do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), aclarando as 

formas de combate à prática de cartel efetivamente em voga atualmente e as 

oportunidades/lacunas de atuação da administração pública no que diz respeito a este 

enfrentamento.  

A partir deste cenário e de ponderações sobre a importância da atuação dos órgãos 

que compõe o SBDC e também dos Sistemas de Controle Interno da administração 

pública, pretende-se desenvolver um paralelo entre a missão institucional dos Tribunais de 

Contas, seus modelos e ferramentas de trabalho, e as lacunas de atuação do SBDC no que 

diz respeito ao combate preventivo e repressivo ao cartel em contratações públicas, indo ao 

encontro do problema ora proposto por este estudo. 

Para tanto, serão analisados vários tipos de textos e documentos, desde trabalhos 

científicos e textos legais até materiais educativos publicados pelo próprio Ministério da 

Justiça. A literatura específica sobre o tema de cartel em licitações pública ainda é muito 
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limitada. Por esse motivo, boa parte da pesquisa, no que tange ao seu objetivo geral, 

debruçou-se sobre publicações oficiais e outras pesquisas de pós-graduação, em seus 

variados níveis de titulação.  

Os três capítulos iniciais tratarão de todo esse referencial teórico colhido e 

estudado. E separar-se-ão, resumidamente, em conceitos e relevância sobre o tema; 

estrutura e funcionamento do SBDC; e missão e ferramentas dos tribunais de contas. E o 

quarto e último capítulo recobrará o que se tirou dos capítulos anteriores, condensando o 

estudo e concluindo o presente trabalho.  

Diante desta forma de trabalho, pode-se classificar esta pesquisa teórica como uma 

pesquisa bibliográfica (Vergara,1998),  pois, seu modo de investigação e estudo se dará por 

meio da revisão da literatura encontrada a cerca do tema. Neste trabalho também há a 

proposta de se fazer a análise e crítica dos dados pesquisados na medida em que eles são 

integrados ao texto, mesclando dados e informações com observações, hipóteses e 

construções; pois segundo Rey: 

 

“a interpretação é um processo em que o pesquisador integra, reconstrói 

e apresenta em construções interpretativas diversos indicadores obtidos 

durante pesquisa, os quais não teriam nenhum sentido se fossem 

tomados de forma isolada, como constatações empíricas” (2005, pág. 

31). 

 

Assim, pretende-se apresentar o teor crítico do problema ao longo de sua própria 

exposição, evidenciando a hipótese do trabalho durante todo o discurso, diante de todos os 

aspectos que serão abordados. Esta proposta busca, diante de um tema tão complexo, fazer 

com que o leitor mantenha sua análise do texto alinhada com o objetivo geral do trabalho, 

facilitando seu julgamento. Diante desta forma de interpretação qualitativa dos dados, 

cumpre ressaltar que: 

 

A atividade básica da ciência é a pesquisa. Todavia, convém não 

esquecer que as lentes do pesquisador, como as de qualquer mortal, 

estão impregnadas de crenças, paradigmas, valores. Negar isso é negar a 

própria condição humana de existir. Refuta-se, portanto, a tão decantada 

neutralidade científica (VERGARA, 1998, pag. 11). 

 

Assim, através desta técnica, pretende-se confirmar a hipótese de que os Tribunais 

de Contas possuem estrutura e ferramentas para auxiliar de forma exponencial o SBDC no 
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enfrentamento aos cartéis em contratações públicas. Senão confirmar, ao menos dar 

créditos à hipótese, a fim de que outros estudiosos também possam sobre ela ponderar e 

desenvolver trabalhos.  
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1. DEFINIÇÕES DE CARTEL E A RELEVÂNCIA DE SEU ESTUDO E 

COMBATE 

 

Conforme se depreende da leitura de Gonçalves (apud Ferreira, 2013, pág. 13), 

nossa constituição e a evolução de nosso ordenamento jurídico, no que abrange a 

economia, reduziram a ação do Estado a “normativa, fiscalizadora e supletiva da ação 

desenvolvida pela iniciativa privada”. Em suma, a atividade econômica deve ser livre das 

intervenções do Estado, sendo autorregulada pelas forças e agentes de mercado, os quais 

otimizam as relações de preços, quantidades e qualidades. No entanto, o Estado deve ser 

proativo para coibir e atento para reprimir as atitudes anticompetitivas e o abuso do poder 

econômico. 

Sobre competitividade em licitações, a Secretaria de Direito Econômico (SDE), em 

sua Portaria nº 51/2009, assim discorreu (BRASIL, 2009, Anexo I): 

 

A competitividade é a possibilidade de participação do maior número 

possível de fornecedores na licitação e a efetiva rivalidade entre os 

participantes. A restrição à competitividade dos certames pode ter duas 

origens principais: (i) ato de órgão da Administração; ou (ii) conduta de 

agente econômico – por meio de seu representante – ou associação de 

classe. Exemplos do primeiro tipo são os casos de imposição de 

requisitos de participação excessivamente restritivos ou que beneficiem 

injustificadamente determinados fornecedores (e.g. direcionamento de 

editais). Já o conluio entre licitantes (ou cartel) é o principal exemplo do 

segundo tipo. A legislação de licitações busca, primordialmente, 

impedir o primeiro tipo de restrição, ao passo que a legislação 

concorrencial cuida precipuamente do segundo tipo. 

 

E sobre a incidência do problema em nossas despesas públicas, segundo Castro 

(apud Silva Filho, 2010, pág. 15): 

 

Os relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) vinculados ao 

programa de Sorteio dos Municípios também concluem que as fraudes 

em licitações continuavam em 2010 liderando as irregularidades 

encontradas nas fiscalizações aos municípios. 

 

Dentre as fraudes existentes, uma delas em especial é capaz de produzir diversos 

efeitos negativos ao mesmo tempo: o cartel, citado na portaria da SDE.  Sobre a referida 

fraude, Carvalho assim discorre (2013, pág. 473):  
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Dentre as condutas anticompetitivas, o cartel é a mais grave lesão à 

concorrência, pois prejudica seriamente os consumidores ao aumentar 

preços e restringir a oferta, tornando os bens e serviços mais caros ou 

indisponíveis. 

 

E continua (Carvalho, 2013, pág. 489): 

 

Ao limitar a concorrência, os membros de um cartel também 

prejudicam a inovação, impedindo que novos produtos e processos 

produtivos surjam no mercado. Cartéis resultam em perda de bem-estar 

do consumidor e, no longo prazo, perda de competitividade da 

economia como um todo. 

 

Segundo a Secretaria de Direito Econômico: 

 

os cartéis em licitações prejudicam substancialmente os esforços do 

Estado Brasileiro em empregar seus recursos no desenvolvimento do 

país, ao beneficiar indevidamente empresas que, por meio de acordo 

entre si, fraudam o caráter competitivo das licitações. 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 de pregão eletrônico -, isso não impede a ação dos 

cartéis, que provocam transferência indevida de renda do Estado para as 

empresas” (BRASIL, 2008a, pág. 04). 

 

A proporção deste prejuízo pode ser imaginada quando abordamos os dados das 

contratações e compras públicas. Publicação do Ministério do Planejamento (BRASIL, 

2013, pág. 02) mostra que, no ano de 2013, apenas as compras governamentais Federais 

movimentaram mais de 68 bilhões de reais. E conforme informações do site do próprio 

Ministério do Planejamento, as compras públicas em todo o país movimentam cerca de 

10% de todo nosso Produto Interno Bruto, volume bastante considerável de nossa 

produção. Logo, considerando este grande volume de gastos em contratações públicas, 

percebe-se que as ações de conluio e fraude em licitações podem prejudicar 

significativamente o trabalho dos Entes da Federação em fazer funcionar os serviços 

públicos, e mais, fazer com que funcionem de forma suficiente e com qualidade. Esforços 

postos em cheque pelo favorecimento indevido de empresas que fraudam o caráter 

competitivo das disputas licitatórias.  
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Nas palavras de Soares (apud Silva Filho, 2010, pág. 15): 

 

cartel é o acordo comercial entre empresas que, embora conservem a 

autonomia interna, organizam-se em sindicato para distribuir entre si 

cotas de produção e os mercados, e determinar os preços, suprimindo a 

livre concorrência. 

 

 Em uma visão mais econômica, para Vasconcellos (2011, pág. 174), o cartel pode 

se desenvolver em um ambiente de oligopólio quando as empresas adotam um 

comportamento cooperativo entre si: 

 

Cartel é uma organização (formal ou informal) de produtores dentro de 

um setor, que determina a política para todas as empresas do cartel. O 

cartel fixa preços e a repartição (cota) do mercado entre empresas. 

 

Ainda sob o prisma econômico, a defesa da concorrência baseia-se em um 

paradigma, o modelo de estrutura – conduta – desempenho (ECD). Pior será o desempenho 

das empresas, sob a visão da economia e do consumidor, quanto mais concentrada for a 

estrutura do mercado. Conforme publicação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, 

sobre cartéis, a concorrência gera redução de custos, preços menores, lucros justos, 

incremento na qualidade, inovação em produtos e processos, aumento da informação sobre 

os produtos e serviços ofertados, crescimento econômico, distribuição de renda, e aumento 

da competitividade dos produtos nacionais (BRASIL, 2010b, pág. 5-7). Em contrapartida, 

a prática de cartel prejudica todos esses fatores, uma vez que a mesma elimina a real 

concorrência, deixando à mostra uma concorrência falsa, teatral, apenas para burlar os 

requisitos legais de contratação pública. 

Badin (2009, pág. 104) também ressalta os efeitos econômicos (negativos) da 

prática cartelista, uma vez que parte da população tem suas possibilidades de consumo 

diminuídas. Menos pessoas poderiam consumir o produto envolvido no cartel. Isto seria 

resultado da alocação ineficiente de recursos, que em um prazo maior, gera restrição do 

emprego, da renda, e do crescimento econômico. 

Já a Secretaria de Direito Econômico (BRASIL, 2008a, pág. 08) define cartel 

como: 

um acordo explícito ou implícito entre concorrentes para, 

principalmente, fixação de preços ou de quotas de produção, divisão de 

clientes e de mercados de atuação. 
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Ou seja, o cartel nada mais é do que a união de duas ou mais organizações com a 

intenção de iludir outros atores (empresas, órgãos públicos, sociedade) em uma disputa 

concorrencial, passando a sensação de uma competição quando, na verdade, o que houve 

foi uma trama. 

De acordo com Ferreira (2013, pág. 08): 

 

por mais que a administração pública, em todas as esferas 

administrativas, vise racionalizar suas compras através de controles 

orçamentários mais estritos e de melhorias nas formas de contratação, 

essa otimização administrativa não impede a ação de cartéis que agem 

de forma externa aos procedimentos licitatórios provocando a indevida 

transferência de renda do Estado para as empresas. 

 

A Resolução nº 20 de 1999 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE), apesar de parcialmente revogada, ainda se mantém válida em seu Anexo I, o qual 

classifica o cartel como uma prática restritiva horizontal, aquela que tenta eliminar ou 

diminuir a concorrência de mercado, aumentando seu poder sobre o mesmo ou criando 

condições para exercer seu poder com mais facilidade. E mais, define a prática de cartéis 

como: 

 

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 (CADE, 1999, Anexo I). 

 

O mesmo anexo também observa que: 

 

Fatores estruturais podem favorecer a formação de cartéis: alto grau de 

concentração do mercado, existência de barreiras à entrada de novos 

competidores, homogeneidade de produtos e de custos, e condições 

estáveis de custos e de demanda (CADE, 1999, Anexo I). 

 

Sobre práticas restritivas horizontais, Gesner e Rodas (apud Ferreira, 2013, pág. 38) 

assim lecionam: 
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Ao contrário das práticas verticais, as práticas horizontais foram sempre 

consideradas de maior potencial de dano ao mercado. Isso porque são 

ações entre concorrentes que, como o nome sugere devem concorrer no 

mercado e não cooperar entre si. Os economistas sempre foram céticos 

em relação às motivações de eventuais reuniões de empresários do 

mesmo setor. Adam Smith afirmou em sua obra clássica de 1776, a 

riqueza das Nações, que “as pessoas do mesmo ofício ou da mesma 

área de negócios raramente se encontram, mesmo para entretenimento 

e diversão, mas se tiver lugar, a conversa sempre termina em 

conspiração contra o público ou em algum esquema para elevar os 

preços”. 

 

O cartel em licitações públicas pode causar prejuízos à administração pública como 

superfaturamento, menor inovação e qualidade de produtos e serviços adquiridos, 

transferência indevida de recursos; e ainda aos cidadãos, indiretamente, como serviços 

públicos de pior qualidade, serviços públicos em menor quantidade, e menor investimento 

em função da ineficiente alocação de recursos. 

Publicação do Ministério da Justiça, através do CADE (2013, pág. 91), dá conta de 

que: 

 

Essa conduta anticompetitiva caracteriza-se pela existência de acordo 

explícito ou implícito entre concorrentes de um setor econômico 

visando, principalmente, à fixação de preços e à divisão de mercados. 

Por meio de ação coordenada entre empresas que deveriam concorrer 

entre si, elimina-se a competição e a livre flutuação de preços. É um 

crime contra a ordem econômica e a mais grave forma de lesão à 

concorrência. Prejudica os consumidores com a elevação de preços e a 

restrição da oferta, compromete a inovação tecnológica e impede a 

entrada de novos produtos e processos no mercado. 

 

Para se ter uma ideia da variedade de cenários e contextos a que chegaram os 

esquemas de cartel, é interessante observar a seguinte a passagem de Carvalho (2013, pág. 

490): 

 

Acerca da classificação do cartel, a doutrina elenca algumas espécies, 

tais como os cartéis hard-core, cartéis clássicos ou institucionalizados, 

cartéis soft-core, cartéis difusos ou não institucionalizados, influência 

em conduta uniforme, auxílio/convite a cartelizar, cartéis em licitações, 

cartéis em sindicatos e associações, em revenda de combustíveis, dentre 

outras. 
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Mas retornando ao foco de nosso estudo, qual seja a prática de cartel 

especificamente em licitações públicas, para Girondi (2011, pág. 24), os cartéis: 

 

são passíveis de ocorrência nas contratações públicas devido aos 

vultosos recursos aplicados nestes contratos e às condições favoráveis 

advindas dos procedimentos, tais como: número restrito de empresas, 

previsibilidade de contratações (facilita definição de estratégia comum 

entre as empresas), a publicidade das contratações públicas (facilita o 

monitoramento pelos cartelistas), interação freqüente entre empresas 

(facilita a definição de estratégia comum e cria condições para punição). 

 

Reforçando e complementando as palavras de Girondi, Carvalho (2013, pág. 491) 

leciona: 

 

As licitações são um ambiente propício à atuação dos cartéis, que 

podem agir de várias formas, como por exemplo, fixando preços entre 

concorrentes com a finalidade de que as propostas fiquem abaixo de um 

preço-base, definindo quem irá vencer determinados certames ou uma 

série de processos licitatórios, dividindo um conjunto de licitações entre 

membros do cartel, suprimindo propostas, apresentando propostas com 

valores altos ou com objetivo de direcionar a licitação para um 

concorrente especial, fazendo rodízio de entre os vencedores de uma 

licitação específica e subcontratando os participantes desistentes pelo 

participante vencedor.  

Em muitos cartéis, mais de uma dessas formas de atuar podem estar 

presentes, para dar a impressão de efetiva concorrência. De qualquer 

forma, o resultado é sempre o aumento dos preços pagos pela 

Administração Pública e a consequente transferência ilegítima de 

recursos para os membros do cartel. 

 

As formas e estratégias de cartel citadas serão retomadas no próximo capítulo. 

Importante é que, diante deste cenário de grande relevância desse tipo de fraude, conforme 

lembra Rosa (2007, pág. 224), já existe a previsão de medidas estatais em nosso 

ordenamento jurídico que representam a necessidade e dever de repressão por parte do 

Estado de práticas de abuso do poder econômico, positivando o impedimento à formação 

ilegal de cartéis ou outros manejos comerciais abusivos, que afrontem a livre e sadia 

concorrência. O texto constitucional (CRFB, art. 173, § 4º) impõe à Lei o dever de reprimir 

o abuso do poder econômico que vise à dominação de mercados ou à eliminação de 
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concorrência ou ao aumento arbitrário dos lucros. Decorre daí o surgimento, através de Lei 

(atualmente a Lei 12.529/2011), do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). 

E neste prisma de defesa da concorrência, ainda que haja vários aspectos e nichos 

de atuação, o cartel é hoje um dos males mais nocivos e preocupantes. Conforme Basile 

ressalta neste trabalho sobre a história da defesa da concorrência no Brasil (CADE, 2013, 

prefácio): 

 

A partir de 2000, houve uma inversão nas prioridades no CADE. Antes, 

o foco estava no julgamento de fusões e aquisições. Para o público, a 

grande novidade era saber qual seria a condição que seria imposta aos 

negócios das empresas. Depois, a partir de uma primeira condenação, 

no caso do cartel do aço, em outubro de 1999, a prioridade passou a ser 

gradativamente a descoberta de condutas anticompetitivas das 

empresas. 

 

Tão importante tem sido a escalada de importância do enfrentamento a este tipo de 

fraude, que através de Decreto Presidencial, em 08 de Outubro de 2008, o ex-presidente 

Lula instituiu o Dia Nacional de Combate a Cartéis, dia que corresponde à data de 

assinatura, em 2003, do primeiro acordo de leniência promovido pela Secretaria de Direito 

Econômico (SDE). 
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2. O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA – SBDC 

 

A Constituição de 1988 destina a atuação do Estado sobre a economia às situações 

estritamente necessárias, limitando sua capacidade de exploração da mesma. Repetindo 

Petter (2005, pág. 11): 

 

de inspiração nitidamente capitalista, mas com temperamentos de 

natureza social, a CF/88 procura limitar a intervenção do Estado no 

domínio econômico, restringindo-lhe a exploração da atividade 

econômica unicamente “quando necessário aos imperativos da 

segurança nacional ou relevante interesse coletivo”. 

 

Ao mesmo tempo, porém, as ambições sociais de nossa carta magna, esculpidas em 

nossos objetivos fundamentais, são grandes. Por exemplo, a erradicação da pobreza e da 

marginalização, e a redução das desigualdades sociais e regionais. São objetivos que 

necessitam de uma economia em constante desenvolvimento e amadurecimento. Para isso, 

não poderia o Estado deixar a cargo dos particulares a sua regulação. Pequenos atores e 

contextos econômicos devem ser defendidos em prol do desenvolvimento social geral. 

Portanto, a livre concorrência foi alçada a princípio constitucional, dentro de nossa ordem 

econômica. E a atuação regulatória do Estado termina em seu monopólio de coerção, seu 

poder-dever de coibir e punir os abusos de poder econômico e de ações contra a ordem 

econômica. A respeito do princípio da livre concorrência, Figueiredo (1975, pág. 63) 

leciona: 

 

Concorrência é a ação competitiva desenvolvida por agentes que atuam 

no mercado de forma livre e racional. Isto é, trata-se da disputa 

saudável por parcela do mercado entre agentes que participam de uma 

mesma etapa em ciclo econômico (produção – circulação – consumo). 

Assim, deve o Estado intervir de forma a garantir que a competição 

entre os concorrentes de um mesmo mercado ocorra de forma justa e 

sem abusos (monopólio, oligopólio, truste, cartel, etc.) garantindo-se, 

assim, o equilíbrio entre a oferta e a procura, bem como a defesa da 

eficiência econômica. 

 

A partir então do dispositivo do parágrafo 4º do artigo 173 da constituição, o qual 

preconiza que a “Lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”, foi criada a 
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Lei Federal 8.884/94, que hoje encontra-se revogada pela Lei 12.529/11. É esta última a 

Lei que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e dispõe sobre a 

prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. 

À luz dos ensinamentos do Direito da Concorrência e do direito Econômico, 

segundo Belaidi e Borges (2010, pág. 01), compete aos órgãos do SBDC a promoção da 

livre concorrência através de três tipos de medidas: preventivas, repressivas e educativas. 

As preventivas se dão, por exemplo, através da apreciação de atos de concentração. As 

repressivas por meio da investigação e posteriormente julgamento de cartéis e outras 

condutas nocivas à livre concorrência. E as educativas, através da difusão da defesa da 

concorrência, instruindo o público em geral sobre as diversas condutas que possam 

prejudicar a livre concorrência. 

O SBDC constitui-se do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e 

da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SeAE). Esta 

última é um órgão mais normativo e consultivo, enquanto que o primeiro é a entidade 

judicante do sistema, conforme define a própria Lei 12.529/11: 

 

Art. 4º - O CADE é entidade judicante com jurisdição em todo o 

território nacional, que se constitui em autarquia federal, vinculada ao 

Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, e 

competências previstas nesta Lei. O CADE é constituído pelos 

seguintes órgãos:  

I - Tribunal Administrativo de Defesa Econômica;  

II - Superintendência-Geral; e  

III - Departamento de Estudos Econômicos. 

 

Como vimos, o CADE é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, 

com sede e foro no Distrito Federal, que exerce as atribuições dadas pela Lei 12.529/11 em 

todo o Território nacional. O CADE tem como missão zelar pela livre concorrência no 

mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder Executivo, não só por 

investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como também 

fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. 

Aprofundando a leitura sobre a estrutura do CADE, faz-se interessante analisar 

algumas das competências trazidas pela Lei à sua Superintendência-Geral, elencadas no 

artigo 13: 
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II - acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais 

de pessoas físicas ou jurídicas que detiverem posição dominante em 

mercado relevante de bens ou serviços, para prevenir infrações da 

ordem econômica, podendo, para tanto, requisitar as informações e 

documentos necessários, mantendo o sigilo legal, quando for o caso;  

III - promover, em face de indícios de infração da ordem econômica, 

procedimento preparatório de inquérito administrativo e inquérito 

administrativo para apuração de infrações à ordem econômica; 

VIII - remeter ao Tribunal, para julgamento, os processos 

administrativos que instaurar, quando entender configurada infração da 

ordem econômica; 

XV - instruir o público sobre as diversas formas de infração da ordem 

econômica e os modos de sua prevenção e repressão; 

 

Interessante analisar tais incisos para os propósitos deste trabalho, pois eles marcam 

a incompatibilidade do comando de acompanhamento permanente versus a estrutura em 

termos físicos do CADE (inciso II); marcam a competência legal do CADE para investigar 

e julgar as infrações da ordem econômica (inciso III e VIII); e marcam a importância da 

instrução geral do público versus novamente a estrutura física e a capacidade de 

disseminação de informação do CADE em todo o território nacional (inciso XV). Sobre a 

estrutura do CADE em termos de tamanho do órgão e de poder e ferramentas de alcance do 

mesmo sobre todo o país, em tons críticos, pode-se ler o comando da Lei da mesma forma 

que em nossa Constituição lemos que o salário mínimo deve ser “capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social...” (BRASIL, 1988, art. 7º, IV). Há 

uma distorção de fato entre o que o legislador pretendeu e as possibilidades que se 

apresentam na realidade. Pelo menos até o momento. 

Retornando às definições da Lei 12.529/11, temos  no artigo 36, caput, as hipóteses 

de infração à ordem econômica, sob a forma de atos com os seguintes objetivos, ainda que 

não alcançados:  

 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência 

ou a livre iniciativa; 

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e 

IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 
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 Destaca-se daí que a prática de cartel pode envolver ao mesmo tempo os quatro 

efeitos. Ainda no artigo 36, parágrafo 3º, temos um rol exemplificativo de condutas que 

caracterizam infrações da ordem econômica. E como veremos a seguir, o inciso I e suas 

alíneas, apesar de não lançarem mão do vocábulo “cartel”, simplesmente esmiúçam o seu 

conceito em múltiplas infrações da ordem econômica: 

 

I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob 

qualquer forma:  

a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente;  

b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou 

limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência 

restrita ou limitada de serviços;  

c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial 

de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, 

fornecedores, regiões ou períodos;  

d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; 

 

Deve-se lembrar que a Lei ainda discorre sobre outras infrações, regras processuais, 

penas, a importante ferramenta do programa de leniência e outras definições, mas para as 

pretensões deste estudo, nos limitaremos a análises pontuais sobre o texto. No entanto, 

apenas a título de conhecimento sobre as possíveis penalidades às infrações em discussão, 

conforme publicação do Ministério da Justiça, na esfera administrativa, empresas 

condenadas pelo CADE por prática de cartel estão sujeitas (de acordo com a Lei 12.529, de 

30 de novembro de 2011) ao pagamento de multas que podem variar entre 0,1% e 20% do 

faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado obtido no ano anterior ao da 

instauração do processo administrativo, no ramo de atividade em que se deu a infração. No 

caso de condenação de pessoas físicas ou entidades associativas, as multas podem variar 

entre R$ 50 mil e R$ 2 bilhões. Ainda administrativamente, condenados por cartel podem 

também sofrer penas acessórias, como ficar proibidos de contratar com instituições 

financeiras oficiais e de parcelar débitos fiscais, bem como de participar de licitações 

promovidas pela administração pública federal, estadual e municipal por prazo não inferior 

a cinco anos. Além disso, um cartel pode ser punido criminalmente, sendo o Ministério 

Público o responsável pela proposição de uma ação penal à Justiça. A Lei 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990, que define os crimes contra a ordem econômica e tributária, prevê 

como punição para a prática de cartel penas de reclusão de dois a cinco anos e multa, 

conforme a redação dada pela Lei 12.529/11 (CADE, 2013, pág. 91). 
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Prosseguindo, quanto à forma de atuação do CADE, temos duas alternativas de 

start para as suas rotinas de investigação: de ofício ou através de denúncias. Estas duas 

formas ficam bem evidenciadas com a leitura do artigo 66 e seu parágrafo 1º, transcritos a 

seguir: 

Art. 66.  O inquérito administrativo, procedimento investigatório de 

natureza inquisitorial, será instaurado pela Superintendência-Geral para 

apuração de infrações à ordem econômica.  

§ 1º O inquérito administrativo será instaurado de ofício ou em face de 

representação fundamentada de qualquer interessado, ou em decorrência 

de peças de informação, quando os indícios de infração à ordem 

econômica não forem suficientes para a instauração de processo 

administrativo. 

 

Neste caso, entendemos que a abertura através de peças de informação não deixa de 

ser de ofício quando as peças pertencerem ao próprio CADE, ou de denúncia, quando 

remetidas por outro órgão ou entidade qualquer. E daí, fazendo nova remissão à limitada 

estrutura física do CADE, concluímos haver uma limitação às iniciativas de ofício 

(levando em consideração a jurisdição em todo o território nacional), o que deixa a cargo 

das denúncias e das peças de informação remetidas por outros órgãos a possibilidade de se 

multiplicar a ação coercitiva. 

Já no que diz respeito aos meandros da própria investigação, temos que, conforme 

Carvalho (2013, pág. 490):  

 

As provas no cartel podem ser diretas e indiretas. As provas diretas são 

quaisquer evidências que demonstrem a existência de acordo formal 

entre os concorrentes, tais como: escutas telefônicas, atas de assembleia 

ou reunião, declaração de participante acerca de participação a respeito 

de acordo ou reunião sobre ocorrência de cartel, e-mails trocados entre 

concorrentes, mensagens de texto de celulares, etc. Contudo, as provas 

indiretas são quaisquer evidências que contrariem a ordem normal de 

um mercado, cuja explicação não pode ser outra a não ser a de um 

cartel, tais como: aumento de preço verificado em curto espaço de 

tempo ou logo após reunião entre concorrentes, padrões suspeitos em 

licitações, etc. 

 

Sobre o mesmo assunto, Guimarães (apud Belaidi e Borges, 2010, pág. 7-8) 

observa que: 
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provas indiretas da prática de cartel constituem uma combinação de 

indícios que podem levar a autoridade à conclusão de que houve acordo 

expresso entre concorrentes. 

 

Concluindo a linha de raciocínio, conforme parecer da Secretaria de Direito 

Econômico (SDE) no Processo Administrativo nº. 08000.015337/97-48 (Cartel do Aço), 

“nos países em que o exercício da atividade antitruste alcança maior desenvolvimento, a 

identificação de cartéis em geral decorre da utilização de provas indiretas”. Ou seja, 

justamente daquelas provas colhidas através de simples observações. Observações tais que 

podem ser facilmente incorporadas à rotina de trabalho dos auditores dos diversos tribunais 

de contas quando do exame de contratações. 

Para a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP (BRASIL, 2010b, 

PÁG. 39), fazem parte das estratégias/ferramentas dos cartéis em licitações públicas a 

supressão de proposta, quando em razão de acordo, empresas não apresentam propostas 

para determinadas concorrências; a cobertura, quando licitantes supostamente concorrentes 

apresentam propostas sabidamente com preços mais elevados do que a empresa que foi 

escolhida para ganhar a licitação; o rodízio, que pode ser estipulado pelo cartel para 

organizar o ciclo de vitórias nas licitações de cada uma das empresas participantes; e a 

subcontratação, quando empresas deixam de participar da licitação sob a promessa de 

futuramente serem subcontratadas e dividirem assim os ganhos. Além destas estratégias, a 

SDE (BRASIL, 2009, Anexo I) também elenca uma quinta, a divisão de mercado: 

 

A experiência brasileira e internacional, consolidada nas já 

mencionadas Diretrizes para Combater o Conluio entre Concorrente 

em Contratações Públicas da OCDE, identificou quatro esquemas 

principais de cartéis em licitações: 

“Propostas Fictícias ou de Cobertura (...). 

Supressão de propostas (...). 

Propostas Rotativas ou Rodízio (...). 

Divisão do Mercado. Os concorrentes definem os contornos do mercado e 

acordam em não concorrer para determinados clientes ou em áreas 

geográficas específicas. As empresas concorrentes podem, por exemplo, 

atribuir clientes específicos ou tipos de clientes a diferentes empresas, para 

que os demais concorrentes não apresentem propostas (ou apresentem 

apenas uma proposta fictícia) para contratos ofertados por essas classes 

de potenciais clientes. Em troca, o concorrente não apresenta propostas 

competitivas a um grupo específico de clientes atribuído a outras empresas 

integrantes do cartel.” 
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A SENASP também indica que são elementos e/ou evidências da prática de cartel 

(BRASIL, 2010b, pág. 40-41 e 55): 

 

1. Propostas apresentadas possuem redação semelhante ou os mesmos 

erros e rasuras. 

2. Certos fornecedores desistem, inesperadamente, de participar da 

licitação. 

3.  Há empresas que, apesar de qualificadas para a licitação, não 

costumam apresentar propostas a um determinado órgão, embora o 

façam para outro. 

4.  Existe um padrão claro de rodízio entre os vencedores das licitações. 

5. Existe uma margem de preço estranha e pouco racional entre a 

proposta vencedora e as outras propostas. 

6.  Alguns licitantes apresentam preços muito diferentes nas diversas 

licitações que participam, apesar de o objeto e as características desses 

certames serem parecidos. 

7. O valor das propostas se reduz significativamente quando um novo 

concorrente entra no processo (provavelmente não integrante do cartel); 

8.  Um determinado concorrente vence muitas licitações que possuem a 

mesma característica ou se referem a um tipo especial de contratação. 

9.  Existe um concorrente que sempre oferece propostas, apesar de 

nunca vencer as licitações; 

10.  Licitantes vencedores sub-contratam concorrentes que participaram 

do certame; 

11.  Licitantes que teriam condições de participar isoladamente do 

certame apresentam propostas em consórcio. 

 

Estes são os tais elementos ou evidências que, juntos, podem constituir as 

chamadas provas indiretas, responsáveis por grande parte das condenações de cartel. E 

como já foi dito antes, muitas delas podem ser colhidas com a simples observação dos 

processos de contratação. 

Segundo o CADE, o trabalho do SBDC, tanto em relação à prevenção como em 

relação à repressão aos cartéis, criou braços muito importantes nos ministérios públicos 

estaduais. Em 2008, o Ministério Público do Estado de São Paulo tornou-se um dos 

primeiros a criar uma unidade especializada em combate aos cartéis, o Grupo de Atuação 

Especial de Repressão à Formação de Cartéis, à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de 

Ativos – Gedec. E outros ministérios públicos estaduais seguiram o exemplo, destacando 

divisões especiais anticartéis (CADE, 2013, pág. 10). Estes poderiam ser os exemplos para 
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os Tribunais de Contas Estaduais também seguirem. Sendo que os ministérios públicos 

ainda estão limitados (como o CADE) às denúncias ou à tomada de conhecimento dos 

fatos, enquanto que os tribunais de contas já analisam processos de contratação em suas 

rotinas, porquanto bastaria que inserissem a atenção/observação aos sinais/evidências da 

prática de cartel. 

Mais um exemplo de atuação em parceria com o SBDC, é o da Polícia Federal, que 

após a formalização da parceira institucional, fortaleceu o trabalho de uma unidade 

especializada em crimes econômicos. A divisão está subordinada à Coordenação-Geral de 

Polícia Fazendária, que apura crimes contra o patrimônio do Estado, uma vez que 

combinações de preços são frequentes em fraudes a licitações. Nas primeiras operações 

conjuntas, a PF fazia a segurança dos técnicos do SBDC e dava suporte às investigações. A 

cada ação em parceria, a cooperação foi sendo incrementada. Os dois órgãos passaram a 

trocar informações e muitas investigações iniciadas por suspeita de condutas 

anticoncorrenciais levam à descoberta de outros crimes, como a lavagem de dinheiro, que 

são investigados exclusivamente pela PF. Para chegar ao atual nível de integração, as duas 

instituições investiram na capacitação recíproca dos servidores. Na Academia de Polícia 

Federal há uma disciplina que trata de crimes contra a economia, ministrada por 

especialistas em defesa da concorrência. Além de combater os cartéis em geral, a atuação 

da PF tem o objetivo de descobrir especialmente acordos entre empresas para participação 

em licitações. As concorrências realizadas por órgãos públicos são um grande atrativo para 

as empresas e os contratos têm prazo definido, fato que dá garantia de receita à vencedora 

da disputa (CADE, 2013, pág. 114). 

Mais esta parceria mostra a predisposição do SBDC, através do CADE, de firmar 

novos compromissos e investir em sua capacidade de estender seus olhos através de 

agentes e órgãos parceiros. 

Em 8 de Outubro de 2009, esta articulação entre as várias instituições públicas 

envolvidas no combate ao cartel foi prestigiada com a criação da Estratégia Nacional de 

Combate a Cartéis (ENACC). Conforme o próprio CADE (2013, pág. 115): 

 

Instituída no âmbito do Ministério da Justiça, a Estratégia surgiu com o 

objetivo de promover, nas esferas federal e estadual, maior eficiência 

dos órgãos administrativos e criminais responsáveis pelo combate a esse 

crime. A intenção inicial foi realizar um planejamento coordenado e 

sistemático das atividades em nível nacional, de forma que os agentes 



27 
 

públicos se comunicassem mais facilmente e as parcerias se tornassem 

cada vez mais efetivas. Desde então, a Enacc vem reunindo em seus 

encontros diversos órgãos que têm atribuições ligadas ao tema, seja de 

fiscalização e controle, persecução criminal, ou demandantes de 

compras públicas, tais como o Departamento de Polícia Federal, 

departamentos de Polícia Civil, ministérios públicos estaduais, 

Ministério Público Federal, secretarias de segurança pública, 

Controladoria Geral da União, órgãos de controle estaduais, Tribunal de 

Contas da União, tribunais de contas estaduais, Ministério da Fazenda, e 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento 

 

Por último, mas não menos importante, devemos destacar a importância dos 

pregoeiros e comissões de licitações dos diversos entes e órgãos da administração pública 

frente ao combate à prática de cartel em licitações. Os mesmos devem ser considerados 

como parte fundamental do SBDC. Conforme a Secretaria de Direito Econômico 

(BRASIL, 2008a, pág. 4), sobre os agentes de compras dos órgãos: 

 

A contribuição que esses servidores podem fornecer é 

inestimável, pois são aqueles que estão na linha de frente dos 

procedimentos, elaborando os editais e concretizando as compras 

públicas de que o país necessita. 

 

E estendemos essa importância a todo o sistema de controle interno dos órgãos, e 

como exemplo, aos setores de compras, que deveriam ser estratégicos nas instituições. É 

importante perceber que todo superfaturamento começa em uma estimativa mal produzida, 

fraudada, ou produzida de má fé.  

A estimativa pode ser mal produzida quando o agente de compras não utiliza um 

leque adequado de consultas equilibrando os fatores quantidade e qualidade da pesquisa.  

Pode ser fraudada quando alguma empresa de má fé toma ciência da estimativa e, através 

de seus próprios meios, procura influenciá-la (coibindo empresas interessadas, fabricando 

cotações falsas ou até contando com cotações de empresas que atuam em parceria visando 

a divisão de mercado). E pode ser produzida de má fé quando conta com a participação do 

agente de compras corrompido.  

O valor estimado é o teto da licitação. Portanto, quanto melhor produzido na fase 

interna da licitação, mais a administração afasta o perigo da contratação superfaturada. Por 

outro lado, quando mal estimados, surge a oportunidade das empresas contratarem com 
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sobrepreços. Inclusive, há muitos objetos, principalmente envolvendo serviços, para os 

quais não há parâmetros oficiais ou mesmo razoáveis de comparação de preços. Nestas 

situações, a administração fica vendida, em dificuldades para declarar o sobrepreço, 

demonstrando mais uma vez a importância da cotação. Partindo do pressuposto de que o 

agente de compras é probo, a única medida que a administração pode tomar para 

potencializar a qualidade das cotações é dar a devida importância a esta fase do processo e 

investir no devido treinamento e desenvolvimento do setor e sua equipe. 

E aqui traçamos um último paralelo às medidas que cabem ao SBDC para defesa da 

concorrência. Além das medidas preventivas e repressivas, a terceira medida, a educativa, 

é fundamental e estratégica para a disseminação da cultura de defesa da concorrência e 

para alertar os sistemas de controle interno em todo o país da sua importância, fazendo 

com que os mesmos contribuam de forma exponencial com as primeiras medidas: 

prevenção e repressão. 

Relatório de pesquisa da KPMG (2009, pág. 16), sobre as fraudes no Brasil, sugere 

que 25% dos casos de fraudes são detectados pelos controles internos e 19% por revisões e 

auditorias internas. Ou seja, quase 50% dos eventos de fraudes sendo descobertos pelos 

próprios órgãos, o que nos dá a dimensão da importância de capacitar cada vez mais os 

gestores e diversos agentes públicos do país. 
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3. OS TRIBUNAIS DE CONTAS, SEUS OBJETIVOS E MISSÕES FRENTE À 

PRÁTICA DE CARTEL  

 

Conforme visto no capítulo anterior, o próprio CADE considera os Tribunais de 

Contas como instituições públicas envolvidas no combate aos cartéis em contratações 

públicas (CADE, 2013), tanto é que são considerados parte da Estratégia Nacional de 

Combate a Cartéis (ENACC). E como também visto no capítulo anterior, as parcerias e 

acordos de atuação ligados ao tema são muito bem vindos pelo CADE. O que nos deixa a 

simples questão de apontar, sob o ponto de vista da missão constitucional e legal dos 

tribunais de contas, se os mesmos podem/devem contribuir com este tipo de combate; e em 

que circunstâncias poderiam os tribunais auxiliarem. 

Nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial de 1824, não fazia nenhuma 

abordagem ou referência a tribunais de contas ou qualquer a outro órgão com objetivo 

específico em torno do controle das contas públicas. Mas já continha algumas normas de 

administração financeira, dividindo entre a Assembleia Geral (câmara dos deputados e 

senado) e o imperador as competências que as envolviam. E quanto ao controle, já selava o 

poder legislativo como o titular da competência de aprovar os orçamentos, tantos os ora 

executados como o planejamento dos vindouros (Decomain, 2006, pág. 15). No entanto, 

apesar de não ter entrado naquele texto, a ideia dos tribunais de contas não era 

desconhecida à época, como ressalta Decomain (2006, pág. 17): 

 

A despeito da ausência de previsão de um Tribunal de Contas ou órgão 

equivalente no texto constitucional de 1824, Pontes de Miranda dá 

notícia, assim como também outros doutrinadores de tomo, de que, 

pouco depois da entrada em vigor daquela Constituição, se começou a 

discutir acerca do tema. 

 

Porém, tais discussões eram limitadas, conforme leciona Mileski (2011, pág. 231): 

“A necessidade de existência de um Tribunal de Contas que fiscalizasse o regular emprego 

dos dinheiros públicos era uma cogitação idealística de alguns publicistas e políticos 

esclarecidos da época”. E apesar de alguns anos depois (em 1845, sob a iniciativa de 

Manuel Alves Branco, Ministro do Império), as tais discussões terem inclusive tomado 

forma de projeto, não tiveram suas pretensões levadas a cabo à época. Assim, mais tarde, 

conforme Dória (1960, pág. 317), Ruy Barbosa escreveu: 
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Como não é de se estranhar, a idéia adormeceu, na mesa da Câmara, 

desse bom sono de que raramente acordavam as idéias úteis, 

especialmente as que podiam criar incômodos à liberdade da 

politicagem eleitoral. E quarenta e cinco anos deixou a Monarquia 

entregue o grande pensamento ao pó protetor dos arquivos 

parlamentares. 

 

Assim, a efetiva criação do Tribunal de Contas só se deu após a proclamação da 

República, por meio do Decreto nº 966-A, de 7 de Novembro de 1890, de iniciativa do 

próprio Ruy Barbosa. A ideia de Ruy Barbosa, no entanto, era de se criar um tribunal de 

contas nos moldes Italianos, onde as despesas eram apreciadas quanto a sua legalidade 

antes mesmo de serem realizadas, mas conforme leciona Decomain (2006, pág. 18): 

 

O aludido Decreto nº 966-A, não chegou a ser executado nem teve 

regulamentação. (...) os Tribunais de Contas, no Brasil, jamais 

chegaram a ter esse perfil italiano a que se referiu Ruy Barbosa, não 

tendo havido nunca, e não existindo hoje, a previsão genérica de que 

devam examinar o dispêndio público antes que este ocorra, tendo 

também poderes para o vetar, quando o entendam ilegal. As atividades 

dos Tribunais de Contas brasileiros ocorrem primordialmente a 

posteriori. Podem até mesmo negar registro e sustar a eficácia de 

determinados atos. Mas, salvo hipótese específica relativa a licitações, 

como regra geral não lhes cabe conhecer da despesa pública antes da 

sua realização. 

 

Mas assim, mesmo sem o perfil italiano, o Tribunal de Contas entrou pela primeira 

vez no texto Constitucional, na primeira Constituição Republicana (1891), com a missão 

de “liquidar as contas da receita e despeza (SIC) e verificar a sua legalidade, antes de 

serem prestadas ao Congresso”, conforme preconizava seu artigo 89. De lá para cá, o 

Tribunal de Contas manteve-se sempre na estrutura da administração pública, ganhando 

e/ou perdendo espaço. 

Atualmente, o sistema tribunal de contas no país conta com os seguintes tribunais: 

Um Tribunal de Contas da União; um Tribunal de Contas do Distrito Federal; vinte e seis 

tribunais de contas dos estados; quatro tribunais de contas dos municípios (órgãos 

estaduais da Bahia, Ceará, Goiás e Pará); e dois tribunais de contas municipais (Rio de 

Janeiro e São Paulo). 

Levando em consideração o artigo 75 de nossa Constituição, podemos concluir com 

clareza que dentro da missão de todos os tribunais de contas, espelha-se primordialmente o 
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norte de objetivos dado pela Constituição ao Tribunal de Contas da União, motivo que 

torna válida qualquer alusão ao texto Constitucional de forma genérica, direcionada a todos 

os tribunais de contas. E numa primeira remissão à letra Constitucional tratando-a de forma 

geral, devemos ressaltar que, embora seu artigo 71 designe o exercício do controle externo 

ao poder legislativo, com o “auxílio” dos tribunais de contas, não se deve entender este 

auxílio como um mero apoio ao órgão do legislativo, tampouco se deve entender que os 

tribunais de contas subordinam-se aos poderes legislativos respectivos. Sobre o tema, 

Aguiar et al. (2011, pág. 198) assim lecionam: 

 

O titular do controle externo é o Congresso Nacional (CN), mas isso 

não significa que o TCU seja a ele subordinado. O Tribunal tem suas 

competências constitucionais definidas nos diversos incisos do art. 71 

da Constituição Federal (CF). Não há que se falar, portanto, em 

subordinação do TCU ao CN, pois suas competências descendem 

diretamente do Poder Constituinte Originário, fazendo com que a Corte 

somente seja subordinada a este Poder. 

 

No mesmo sentido, discorre Decomain: 

 

Não é despropositado dizer que, para a finalidade do exercício do 

controle externo da Administração Federal pelo Congresso Nacional e 

do ponto de vista estritamente funcional, o Tribunal de Contas da União 

é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Presta-lhe efetiva colaboração. O 

que, contudo, não significa que lhe seja subordinado. (...)  apenas no 

âmbito do exercício das funções previstas nos incisos I, IV e VII, do art. 

71 da CRFB/88, e ainda assim unicamente do ponto de vista 

estritamente funcional, é que se mostra correto caracterizar os Tribunais 

de Contas como auxiliares do Poder Legislativo. (...) No Tocante ao 

exercício de suas atividades, o Tribunal de Contas da União age de 

modo desvinculado inclusive do Congresso Nacional, não atuando, em 

hipótese alguma, como delegado seu (2006, págs. 42-43). 

 

Partindo para as competências constitucionais mencionadas, devemos destacar 

especialmente os incisos IV e XI do artigo 71 da Constituição (BRASIL, 1988): 

 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e 

auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
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patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 

apurados. 

 

Aprofundando a leitura do artigo IV, a faculdade de realizar, por iniciativa própria, 

inspeções e auditorias, dá aos tribunais de contas o poder de atuar das três formas possíveis 

em relação ao momento do controle, pois tanto pode a corte de contas analisar processos e 

contratações antes que eles se iniciem (controle prévio), na fase de seus planejamentos, por 

exemplo; como pode empreender uma análise concomitante ao seu desenrolar; ou, por fim, 

analisá-los posteriormente à produção de seus efeitos. Devemos destacar que nos dois 

primeiros casos, os tribunais de contas têm a capacidade de evitar resultados negativos para 

a administração pública, enquanto no último sua atuação se dá especialmente no sentido de 

alcançar responsáveis, tanto para que os mesmos respondam pelos seus atos quanto para 

cobrar possíveis ressarcimentos ao erário. Sobre este leque de oportunidades de atuação 

dos tribunais, Decomain (2006, pág. 112) assim discorre: 

 

Sob este prisma, portanto, evidencia-se o caráter eclético das funções 

dos Tribunais de Contas, no que tange ao momento em que acontecem. 

Se essencialmente são exercidas depois da realização da despesa, o 

podem ser, porém, também antes disso. 

 

Sobre esta mesma competência de realizar inspeções e auditorias, também cumpre 

ressaltar que nada pode ser restringido aos tribunais. Nem mesmo sob o pretexto de alguma 

espécie de sigilo. Na continuação do raciocínio de Decomain (2006, pág. 113): 

 

No desempenho dessa tarefa da realização de auditorias em face de 

quaisquer órgãos públicos, os Tribunais ou Conselhos de Contas podem 

verificar todos e quaisquer livros ou documentos das entidades sujeitas 

à sua fiscalização, examinando-lhes todo o conteúdo. Não existe a 

possibilidade de que, em face de auditoria realizada por Tribunal ou 

Conselho de Contas, quaisquer administradores públicos ou outros 

responsáveis pela gestão de recursos oriundos do Poder Público 

oponham restrições ao trabalho de verificação dos agentes do Tribunal 

ou Conselhos. 
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Portanto, inclusive, quaisquer processos ou documentos envolvidos em 

contratações, passadas ou vindouras, também estão sujeitos à análise dos tribunais de 

contas, não podendo os administradores negarem ou causarem embaraços a esse acesso. 

Já o artigo XI possui duas vertentes: na primeira, a visão mais imediata de que os 

tribunais devem comunicar ao Poder competente sobre irregularidade ou abusos que tenha 

apurado, e quando seja o caso, já assinando prazo para correção dos vícios. A segunda trata 

do dever dos tribunais de contas também comunicarem aos demais órgãos de controle de 

qualquer forma responsáveis, conforme também leciona Decomain (2006, pág. 138), 

dentro da análise desta competência dada pelo inciso XI: 

 

Ademais disso, as irregularidades ou abusos verificados pelos Tribunais 

ou Conselhos de Contas haverão de ser comunicados também às demais 

agências de controle da administração em sentido amplo, 

particularmente ao Ministério Público, em face das atribuições de que 

este dispõe... 

 

Tal entendimento não só valida, mas também explicita o dever dos tribunais de 

contas de estabelecerem comunicação adequada, quando diante de alguma de suas 

competências, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.  

Outra vertente de atuação dos tribunais de contas é a orientação, o empreendimento 

de formação e desenvolvimento continuado dos gestores jurisdicionados através de 

políticas de educação. Até pela própria importância dos sistemas de controle interno neste 

tipo de combate, que já vimos ser de grande peso e relevância. Os tribunais de contas 

podem e devem possuir este tipo de ferramenta educativa. Aliás, a maioria deles já oferece 

algum tipo de capacitação em sua jurisdição. Sobre a ferramenta, Aguiar et al. (2011, pág. 

363) dispõe: 

 

O TCU, ciente de que o melhor caminho para diminuir a ocorrência de 

irregularidades na gestão dos recursos públicos é a prevenção, vem 

apostando na educação de gestores públicos para concretizar seu papel 

pedagógico na administração pública. O controle passa a representar, 

assim, uma disciplina a ser ensinada aos gestores, e não um modo de 

atuação que inspira medo nos jurisdicionados à Corte de Contas, até 

porque deve prevalecer a visão de parceria entre fiscalizado e 

fiscalizador. 
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Evidenciando a questão que tanto já apontamos, sobre a falta de capilaridade do 

CADE tanto em termos de atuação preventiva e repressiva quanto nos termos de papel 

educativo, também podemos citar uma passagem de Aguiar et al. (2011, pág 363): 

 

Nesse contexto, as escolas de governo (...) têm cumprido importante 

papel nos cursos de formação e demais iniciativas de aperfeiçoamento 

de gestores públicos, mas a falta de capilaridade na estrutura e de 

recursos humanos dessa espécie de instituição é um fator que limita sua 

atuação. 

 

Ora, se já é limitado o poder de atuação das diversas escolas de governo que temos 

espalhadas no Brasil, cada qual delas em suas respectivas áreas de atuação e jurisdição, é 

evidente que o CADE também se encontra em grande limitação de atuação sob este 

aspecto de medidas educativas. 

Mas retomando as palavras já mencionadas de Decomain sobre as atribuições dos 

tribunais de contas (2006, pág. 18): “salvo hipótese específica relativa a licitações, como 

regra geral não lhes cabe conhecer da despesa pública antes da sua realização”; para os 

propósitos deste trabalho, é importante analisarmos esta exceção. Isto porque a mesma 

pode se revelar em importante ferramenta da função preventiva do SBDC. Aos tribunais de 

contas é dada, pela Lei 8.666 de 1993 (artigo 113, §2º), a faculdade de solicitar para 

exame, até o dia útil imediatamente anterior ao do recebimento das propostas, cópia do 

edital (do instrumento convocatório) das licitações públicas, e ainda o poder de obrigar os 

órgãos de corrigirem eventuais falhas apontadas, como leciona Guimarães (2002, pág. 93): 

 

Considerando que o ato convocatório norteia a licitação, balizando todo 

o procedimento, é conveniente que a Corte de Contas deva analisar 

previamente dito instrumento. Assim procedendo, possibilita a 

correção, ab initio, de eventuais ilegalidades, adotando medida corretiva 

a mais adequada ao interesse público envolvido e representa economia 

processual, bem como evita contratações ruinosas para a Administração 

Pública, que certamente apenas seriam controladas posteriormente. 

 

Tal poder dos Tribunais de Contas, de obrigar os responsáveis a corrigir as 

eventuais irregularidades, neste contexto da faculdade trazida pela Lei 8.666/93, é 

alicerçado pelo ditame constitucional do artigo 71, incisos IX e X, que permitem aos 
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tribunais a determinação de correção de atos administrativos e ainda a sustação dos efeitos 

de tais atos, caso as providências determinadas não sejam tomadas a contento.  

Quanto à extensão, é certo que a Lei 8.666/93 dá aos tribunais a faculdade de 

analisar previamente todos e quaisquer instrumentos convocatórios de licitações públicas, 

mas a pretensão de que os tribunais de contas, cada qual em sua jurisdição, analisem 

previamente todos os editais, poderia prejudicar os próprios tribunais na realização de suas 

demais atividades, em efetiva execução ou pelo menos em qualidade (Decomain, 2006, 

pág. 182). Aqui cabe mais uma remissão à limitação prática de atuação do CADE, 

mencionada tantas vezes no capítulo anterior: ora, se para os próprios tribunais de contas, 

dentro apenas de suas respectivas jurisdições, já não é real imaginar o controle prévio de 

todas as contratações públicas, quiçá o CADE, com sua estrutura física limitada e baseada 

apenas no Distrito Federal, poderia exercer tal controle? Não. E longe disso, ainda nem 

conta com o apoio dos tribunais de contas na medida do que estes já conseguem controlar.  
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4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o que pesquisamos e discorremos ao longo deste trabalho, devemos 

resumir alguns dados e observações a fim de aclarar nossa conclusão.  

O órgão responsável pela investigação e combate à prática de cartel, o CADE, tem 

estrutura limitada e base de trabalho apenas no Distrito Federal; e por isso, atua no 

combate basicamente através da ação corretiva em função de denúncias ou de casos que 

vêm à tona espontaneamente, abrindo mão da coerção pela análise sistêmica de processos 

de contratação; e ainda tem ferramentas e capacidades discretas para propagar a 

importância da defesa da concorrência e qualificar/instruir os diversos entes públicos de 

todo o país, lembrando aqui a grande extensão de nossa federação, tanto em termos 

territoriais quanto em quantidade de Estados (26, e o Distrito Federal) e Municípios (mais 

de 5.500).  

Em função desta limitação, é de se imaginar substancial a quantidade e a dimensão 

das contratações que não estão sendo analisadas sob este prisma do combate a cartéis em 

todo o país. E como vimos ao longo do texto, considerando a importância dos sistemas de 

Controle Interno dos órgãos e entes para a prevenção desta prática fraudulenta, também é 

de se considerar substancial o prejuízo de não haver uma ação de instrução e qualificação 

efetiva, de alcance eficaz em relação a todos os entes de Federação. 

Também vimos que, como é parte fundamental da missão institucional dos 

Tribunais de Contas a salvaguarda do patrimônio público, o combate aos cartéis em 

contratações públicas é sim mais uma vertente de atuação da qual os Tribunais não 

poderiam se abster.  

E finalmente, considerando que os Tribunais de Contas dos Estados, cada qual com 

seus métodos e estratégias de trabalho, já têm contato de análise com processos de 

contratação de seus Estados e diversos Municípios; e que ainda mantêm relações e 

conhecimentos mais estreitos sob seus jurisdicionados, além de alguns Tribunais já 

manterem políticas e estruturas de qualificação destes jurisdicionados; é de se considerar 

válido e, possivelmente, de substancial impacto, o auxílio dos Tribunais de Contas neste 

tipo de combate. Quer pela incorporação de técnicas de diagnóstico de evidências da ação 

cartelista em suas rotinas de trabalho já existentes; quer pelo auxílio na difusão da 

importância do tema e pela orientação/qualificação dos seus jurisdicionados acerca das 
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formas de prevenção e detecção de possíveis contratações contaminadas pela prática de 

cartel.  

E é também de se destacar que em muitos casos, simples observações podem captar 

evidências de cartel, o que poderia acarretar em um desprezível consumo de tempo da 

mão-de-obra dos Analistas e Auditores dos Tribunais. Em linguagem popular, já que já 

estou analisando a contratação, não custa nada dar uma simples olhadinha nisso aqui 

também. 

No entanto, como cada Tribunal de Contas mantém métodos individuais de 

trabalho, seria necessário que cada um, de acordo com a sua realidade, estudasse a melhor 

maneira de implementar este trabalho. Para isso, poderiam ser formados grupos de estudo 

em cada um dos tribunais, procurando ainda, a exemplo dos Ministérios Públicos, formar 

convênios ou acordos com o CADE para capacitação e definição de métodos de trabalho e 

de remessa de denúncias ou evidências de cartel para o Conselho. A competência 

investigativa e corretiva para os casos ainda seria do CADE, mas o auxílio na difusão e 

prevenção sobre tema e na detecção de novos casos seria com certeza por ele bem vinda. 
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