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RELATÓRIO   DE   ATIVIDADES  – Biênio 2019/2020  

Ofício do Ministério Público Federal junto ao Cade 

–Membro    Titular  :  Dra.  Samantha  Chantal
Dobrowolski, Subprocuradora-Geral da Repu� blica

–Membros   Suplentes  : Dr. Alexandre Espinosa Bravo
Barbosa,  Procurador  Regional  da  Repu� blica  (ate�
outubro/2019)

Dr. Paulo Jose�  Rocha Ju� nior, Procurador da Repu� blica
(a partir de outubro/2019)

Trata-se de Relato� rio Bianual de Atividades, descrevendo as principais atividades

iniciadas, desenvolvidas e concluí�das no Ofí�cio do Ministe�rio Pu� blico Federal junto ao Conselho

Administrativo de Defesa Econo3 mica (doravante “MPF-Cade”), durante o perí�odo de 23.12.2018 a

22.12.2020, correspondente ao mandato estabelecido na Portaria PGR 1.144/2018, publicada em

12 de dezembro de 2018.

Este  Ofí�cio,  como  e�  de  conhecimento,  possui  atuaça;o  concentrada  na esfera  da

concorre3ncia, detendo, por um lado, compete3ncia para o acompanhamento de todas as espe�cies

de procedimentos que tramitam no Cade, na qualidade de fiscal da lei e da ordem jurí�dica, em

especial  a  que  se  traduz  nos  processos  administrativos  sancionadores  por  infraça;o  a>  ordem

econo3 mica – segundo os termos dos  artigos 127 e 129, inciso IX, da Constituiça;o Federal; dos
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artigos 5º, inciso II, alí�nea “c” e 6º, § 2º, da Lei Complementar nº 75/93; e, notadamente, do artigo

20 da Lei nº 12.529/2011, e da Resoluça;o Conjunta CADE/PGR nº 01/2016. Ale�m desta interface

direta com a pro� pria autarquia da concorre3ncia, por outro lado, o Ofí�cio desempenha funço; es de

relevo junto a>  3ª Ca3mara de Coordenaça;o e Revisa;o do Ministe�rio Pu� blico Federal e do pro� prio

Ministe�rio Pu� blico como um todo, em seus va� rios ramos, nestes casos atuando colaborativamente

mediante  compartilhamento  de  informaço; es,  construça;o  de  planos  de  atuaça;o  conjunta  em

setores e segmentos econo3 micos especí�ficos,  ana� lise de indí�cios remetidos quanto a possí�veis

infraço; es a>  concorre3ncia, entre outros tipos de trabalhos e ana� lises te�cnicas.

A seguir, descrevem-se as principais aço; es e resultados obtidos durante o perí�odo

do bie3nio, separando-os conforme cada eixo de atuaça;o atualmente existente no MPF-Cade, em

consona3ncia  com o lugar  do Sistema Brasileiro  de  Defesa  da Concorre3ncia  (SBDC)  que  lhe  e�

pro� prio.

1. ELABORAÇÃO DE PARECERES

De  acordo  com  disposiça;o  expressamente  prevista  no  artigo  20  da  Lei  nº

12.529/2011,  cabe  ao  Ministe�rio  Pu� blico  Federal  a  emissa;o  de  parecer  em  processos

administrativos para imposiça;o de sanço; es administrativas por infraço; es a>  ordem econo3 mica, de

ofí�cio ou a requerimento do relator do processo.

Trata-se,  portanto,  devido  a>  previsa;o  legal  expressa,  de  atividade  que  e�

desenvolvida  em  cara� ter  permanente,  culminando  na  ana� lise  processual  e  consequente

oferecimento de parecer nos autos de processos administrativos. No bie3nio 2019/2020, registra-

se que foram elaborados 71 (setenta e um) pareceres, dos quais 33 (trinta e tre3s) no primeiro

ano de mandato e 38 (trinta e  oito) no segundo ano.  EK  relevante salientar que,  em raza;o  do

controle  de  informaço; es  confidenciais  circuladas  nos  autos,  em  muitos  destes  casos,  foi

necessa� rio o oferecimento de pareceres com duas verso; es, uma pu� blica, acostada nos autos de

refere3ncia do processo, e outra(s) de teor restrito, inserida em apartados para tal fim criados.
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Tais manifestaço; es costumam ocorrer sob uma perspectiva holí�stica do processo, o

que  significa  que  procuram tratar  de  todos  os  aspectos  preliminares  e  de  me�rito  que  sejam

relevantes, inclusive comenta� rios breves acerca da dosimetria das penas, caso aplica�vel, e ana� lise

especificada da materialidade do cartel e da situaça;o individual de cada um dos representados. EK

interessante apontar que, dentro desta perspectiva de trabalho, foram consideradas, ao longo do

bie3nio, as situaço; es particulares de  1624 representados - nu� mero expressivo, que da�  conta da

magnitude do trabalho desenvolvido.

Do  conjunto  de  produço; es  realizadas,  podem  ser  destacadas  algumas  mais

relevantes  do  ponto  de  vista  analí�tico.  Uma  delas,  por  exemplo,  pela  quantidade  de  partes

envolvidas e pelo perfil  do material probato� rio,  foi o PA Cartel de Trens (ou “Metro3 ”),  que foi

resultado de ampla investigaça;o conduzida no Cade, em cartel de fabricaça;o de trens e sistemas

auxiliares, envolvendo licitaço; es de projetos de 4 capitais brasileiras, por mais de 15 anos e com

85 partes representadas. Tal processo ainda tramita no Tribunal do Cade, pendente a apreciaça;o

dos segundos embargos de declaraça;o que foram apresentados, mas, a se confirmar a condenaça;o

inicialmente imposta, tera�  redundado na aplicaça;o de multas no patamar de mais de 440 milho; es

de reais.

Tambe�m  e�  relevante  de  ser  destacada  a  ana� lise  processual  e  elaboraça;o  de

pareceres em processos correlatos a setores e mercados complexos, seja por causa da interface

regulato� ria,  seja  por  causa  dos  aspectos  tecnolo� gicos  envolvidos.  Para  o  primeiro  grupo,  sa;o

exemplos os processos tramitados recentemente no Cade quanto aos setores de Ga� s Liquefeito de

Petro� leo  (GLP),  Portos  e  Combustí�veis  de  Aviaça;o;  para  o  segundo  grupo,  outros  que

demandaram sensí�vel compreensa;o de terminologia altamente especializada, ale�m de dizerem

respeito a mercados de transformaça;o recente e disruptiva (exemplo dos casos que trataram de

condutas praticadas em plataformas digitais, conhecidos como “Google 2” e “Google 3”).

Estes casos citados, entre outros que foram analisados, podem ser consultados na

listagem que aparece anexa, ao final deste relato� rio, constando, a seguir, a refere3ncia quantitativa

da produça;o do perí�odo:
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2019

PARECERES
ASSINADOS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Verso; es Pu� blicas 5 1 6 2 5 3 0 0 2 4 1 4 33

Verso; es Confidenciais 4 1 5 2 4 3 0 0 2 3 1 3 28

2020

PARECERES
ASSINADOS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Verso; es Pu� blicas 0 2 1 3 5 4 4 4 1 6 1 7 38

Verso; es Confidenciais 0 4 0 2 5 3 4 3 0 6 0 7 34

Total de Pareceres 71

1.1 Outros tipos de manifestações processuais

Ale�m  da  elaboraça;o  ordina� ria  de  pareceres,  o  MPF-Cade  tambe�m  produziu,  no

bie3nio,  2  (dois)  memoriais,  que  foram  igualmente  acostados  em  autos  de  processos

administrativos  para  imposiça;o  de  sanço; es  processuais.  Tais  manifestaço; es  –  de  iniciativa

esponta3nea,  sem  que  ocorresse solicitaça;o  pre�via do  conselheiro-relator  –,  se  deram  nos

processos  abaixo designados,  com  o  objetivo  de  sublinhar  pontos  complementares  a

manifestaço; es do MPF ja�  anteriormente acostadas nos autos:

Memoriais
MPF nº

Processo
administrativo nº

Mercado
envolvido

Data  de
assinatura

Parecer(es)  do
MPF anteriores

Versão confidencial
(caso aplicável)

01/2020 08012.001183/2009-08 Fretes
internacionais

21.12.2020 24/2018  e
17/2020

08700.011135/2014-29

02/2020 08700.000066/2016-90 Componentes
Eletro3 nicos

22.12.2020 24/2019  e
24/2020

-

2. ACOMPANHAMENTO DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO

Em complementaridade a>  sua atuaça;o no Cade, o Ofí�cio tambe�m permaneceu ativo

no acompanhamento dos processos e apuraço; es de atos de concentraça;o tramitados no Cade.
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Neste sentido, foram listados e tabelados, para o ano de 2019, o nu� mero de 440 procedimentos, e,

para o ano de 2020, 425 procedimentos (atualizado ate�  21.12.2020).

Este  acompanhamento  regular  serviu  de  base,  em  primeiro  lugar,  para  a

interposiça;o  de  1  (um)  recurso no  processo  nº  08700.003896/2019-11,  o  qual  envolvia

operaça;o  submetida  pelas  empresas  The  Boeing  Company  e  Embraer  S.A.,  interposto  com  o

objetivo de que a fusa;o entre as empresas fosse melhor compreendida e analisada pelo colegiado

do Tribunal, em especial no que tangia ao potencial poder de portfo� lio acrescido da Boeing, apo� s

a aprovaça;o irrestrita da operaça;o.

Ale�m deste caso, ao qual se buscou imprimir uma atuaça;o mais incisiva no pro� prio

a3mbito interno da Autarquia, a listagem constantemente atualizada foi importante para a seleça;o

de  outros  casos  considerados  potencialmente  crí�ticos  a>  ordem  econo3 mica,  para  isto  sendo

utilizados  alguns  crite�rios como:  (a)  tipo  de  mercado  envolvido;  (b)  grau  de  concentraça;o

alcançado apo� s a operaça;o; (c) sucessa;o de pedidos submetidos pelos mesmos requerentes, nos

mesmos mercados; (d) e uso de argumentos considerados na ana� lise,  pela SG/Cade. No u� ltimo

quartel de mandato,  foi  estruturado,  no seio de tal  monitoramento,  novo eixo de trabalho do

gabinete,  com atuaça;o externa a>  age3ncia antitruste: com relaça;o a 11 (onze) casos tramitados

no Cade entre 2019 e 2020, produziu-se breve relato� rio do andamento processual e, reunindo-se

as  peças  processuais  mais  importantes,  remeteu-se  o  conjunto  de  documentos  ao  promotor

natural  responsa�vel  ao  eventual  prosseguimento  de  discussa;o  na  seara  judicial,  ou  mesmo

extrajudicial, resguardadas, em tal envio, as regras de atribuiça;o de compete3ncia.

Tal  procedimento  de  remessa  foi  feito  com  intuito  de  prevenir,  nos  casos

identificados  como  mais  sensí�veis,  potenciais  efeitos  decorrentes  das  deciso; es  na  esfera

antitruste para outras a� reas de interesse, em especial a de tutela coletiva, a3mbito de atuaça;o que

tambe�m faz parte das prerrogativas do Ministe�rio Pu� blico. Ainda que tal informaça;o tenha sido

prestada apo� s a certida;o de tra3nsito em julgado do processo administrativo no Cade, e, portanto,

apo� s o iní�cio da geraça;o de efeitos da operaça;o no plano do direito, o envio tambe�m se justifica

sob uma perspectiva de acompanhamento da evoluça;o dos mercados,  por outras autoridades,

atentando-se  para  operaço; es  futuras  de  teor  semelhante  que  levem  a>  concentraça;o  destes

segmentos.
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Consequentemente ao envio a procuradores de insta3ncia origina� ria,  adotou-se a

pra� tica de oficiar a>  3ª Ca3mara de Coordenaça;o e Revisa;o, tendo em vista as suas atribuiço; es na

mate�ria,  tambe�m  para  que  realizasse,  caso  pertinente,  eventual  acompanhamento

circunstanciado dos mercados envolvidos, e visando ao aprimoramento da atuaça;o coordenada

do o� rga;o.

Anexa a este relato� rio, consta, para verificaça;o, a lista dos 11 (onze) casos levados a

conhecimento do Ministe�rio Pu� blico competente e da 3ª Ca3mara.

3. PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO

Outro  eixo  de  trabalho  relevante  do  Ofí�cio,  e  que  merece  ser  comentado,  e�  a

conduça;o  de  procedimentos  internos  de  acompanhamento,  como  instrumento  para  o

monitoramento  mais  circunstanciado  de  mercados  entendidos  como  crí�ticos  –  como,  por

exemplo, aqueles temporariamente afetados pela eclosa;o da pandemia da COVID-19, a partir de

março/2020.  Entende-se  que  tal  pra� tica,  se  levada  a  bom  prumo,  podera�  contribuir para  a

cooperaça;o  institucional  na  mate�ria  econo3 mica  e  concorrencial  –  em  especial,  reforçando  a

interface do  a3mbito  estrito  da  concorre3ncia  com  as  demais  a� reas  de  atuaça;o  do  Ministe�rio

Pu� blico,  e  mesmo em proximidade com outros  agentes  garantidores  do interesse  pu� blico,  no

plano governamental e regulato� rio.

No  bie3nio  de  2019/2020,  tramitaram  no  Ofí�cio  9  (nove)  procedimentos

extrajudiciais,  dos quais 1 (um) foi  renovado da gesta;o anterior,  sendo que,  dos restantes,  e�

interessante  sublinhar  a  correlaça;o  pro� xima,  para  cinco  deles,  ao menos  na  e�poca de  sua

instauraça;o, com tema� ticas envoltas a>  pandemia da COVID-19. A seguir, consta breve descriça;o de

cada um destes procedimentos, ale�m da indicaça;o de seu esta� gio atual.
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i) PA nº   1.00.000.015722/2018-41   | enforcement antitruste

Data de instauração: 05/08/2018

Objeto: Trata-se de procedimento de acompanhamento a rigor instaurado pela 3ª Ca3mara de

Coordenaça;o e Revisa;o, mas cuja proposta de trabalho foi originariamente apresentada, durante

o ano de 2018,  pelo enta;o  Membro Titular do Ofí�cio,  dr.  Ma� rcio Barra Lima,  ao colegiado da

Ca3mara,  por  via  do  Grupo  de  Trabalho  –  Mercado  de  Capitais,  Defesa  da  Concorre3ncia  e

Propriedade  Intelectual.  Por  determinaça;o  contida  na  portaria  de  instauraça;o,  o

acompanhamento  do  objeto  deste  procedimento  e�  de  responsabilidade  do  Membro

Representante  junto  ao  Cade,  que  devera�  produzir,  sob  freque3ncia  semestral,  relato� rios  que

consolidem os resultados ja�  atingidos.

O objetivo do procedimento, tal como consta na proposta de iniciativa, e�  a formaça;o

de uma base ampla de dados acerca das provide3ncias adotadas por outros ramos do Ministe�rio

Pu� blico  a  partir  do  recebimento  de  ofí�cios  decorrentes  de  deciso; es  condenato� rias  do  Cade.

Especificamente,  busca-se  compreender  e  quantificar  em  que  grau  as  deciso; es  tomadas  no

a3mbito da concorre3ncia te3m repercutido na abertura de investigaço; es em outras esferas em que o

Ministe�rio  Pu� blico  atua  (criminal  e  tutela  coletiva),  culminando,  ou  na;o,  em  condenaço; es

posteriores nestas searas.

A  metodologia  empregada  tem  consistido  num  acompanhamento  bastante

minucioso de cada ofí�cio  que e�  enviado pelo  Cade ao Ministe�rio  Pu� blico  competente,  apo� s  o

tra3nsito em julgado da decisa;o condenato� ria,  fixado o iní�cio do perí�odo de monitoramento de

janeiro/2017  em  diante.  Com  a  informaça;o  do  efetivo  envio  do  ofí�cio,  atenta-se  para  o  seu

recebimento, ou na;o, no Ministe�rio Pu� blico destinata� rio e, a partir de enta;o, cadastrando o tipo de

autuaça;o  que foi  realizada,  monitora-se  o  seu andamento ate�  que ocorra  um desdobramento

definitivo (arquivamento do procedimento, condenaça;o, apensamento em outro procedimento,

declinaça;o de compete3ncia etc.). 

Relevante destacar que o acompanhamento apenas tem sentido se feito em cara� ter

permanente, e daí� a busca de atualizaça;o, junto a cada Ministe�rio Pu� blico ou Delegacia Policial, a

cada  2  ou  4  meses,  do  andamento  processual  ou  investigativo.  Conforme  mencionado,  tal

monitoramento e�  renovado ate�  que se  verifique que todas  as  aço; es  decorrentes  da  primeira
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autuaça;o foram totalmente esgotadas. Paralelamente a esta rotina de trabalho, a cada 6 meses,

tem sido produzido um relato� rio que consolida os dados proviso� rios, e que e�  incluí�do nos autos

do processo e, depois, remetido a>  3ª Ca3mara de Coordenaça;o e Revisa;o, para cie3ncia.

Último andamento: Elaboraça;o de relato� rio semestral,  atualizado ate�  dezembro/2020, com a

consolidaça;o  dos  resultados  parciais  alcançados,  e  envio  do  processo  para  a  3ª  Ca3mara  de

Coordenaça;o e Revisa;o, para que avalie, junto a>  nova composiça;o de Membros do Ofí�cio, sobre a

oportunidade de renovaça;o, por mais 2 (dois) anos, ou encerramento deste procedimento.

ii) PA     nº 1.00.000.007219/2020-36   | EPIs e Seringas/Agulhas

Data de Instauração: 20.04.2020

Objeto: Inicialmente, o acompanhamento de eventuais irregularidades decorrentes da situaça;o

excepcional e subita3nea na elevaça;o da demanda de produtos me�dico-hospitalares (em especial,

equipamentos de proteça;o individual – EPIs), e no comportamento de preço e oferta correlatos.

Tal  procedimento,  surgido  na  esteira  da  pandemia  do  Covid-19,  foi  instaurado  para  reunir

informaço; es atualizadas acerca deste mercado, com o fito de subsidiar a tomada de aço; es futuras

ou contempora3neas a>  crise, contribuindo para que se evitasse o desabastecimento dos produtos e

prevenindo a eventual pra� tica de irregularidades de agentes econo3 micos que se aproveitassem do

cena� rio subita3neo desequilí�brio de oferta.  Coerentemente a isto,  um dos objetivos,  quando da

instauraça;o, era o acompanhamento do PA nº08700.001354/2020-48, em tra3mite no Cade.

Último andamento: Apo� s a constataça;o do reequilí�brio do mercado monitorado, o processo foi

alvo de saneamento, com o redirecionamento de seu monitoramento para o mercado de seringas

e agulhas, tendo em vista a atual fase da pandemia do COVID-19, e a informaça;o de possí�veis

complicaço; es futuras no fornecimento destes produtos.

iii) PA nº   1.00.000.007665/2020-41   | Mercado Aéreo

Data de Instauração: 20.04.2020

Objeto: Semelhante ao caso anterior, trata-se de procedimento instaurado para monitoramento

de setor fortemente  afetado pela emerge3ncia da pandemia do COVID-19, o de mercado ae�reo,
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tambe�m  com  o  objetivo  de  reunia;o  de  informaço; es  e  subsí�dio  de  aço; es  contempora3neas  ou

futuras a>  situaça;o de crise. Entre outros objetivos, o procedimento foi instaurado para monitorar

temas de interesse a>  defesa da concorre3ncia,  com conseque3ncias mediatas aos consumidores:

possí�veis  permisso; es  de  trocas  de  informaço; es  sensí�veis  entre  companhias  ae�reas;  eventuais

pra� ticas de fixaça;o de preços; reduça;o do nu� mero de companhias com operaça;o em determinadas

linhas; e eventual suspensa;o geral de atividades em determinadas linhas.

Posteriormente, ao longo do ano de 2020, com a constataça;o de normalizaça;o do

setor  ae�reo  durante  a  pandemia,  o  procedimento  incluiu,  dentro  do  seu  escopo  de

monitoramento, outros dois processos de interesse, em tramitaça;o, respectivamente, no Cade e

na Procuradoria da Repu� blica do Distrito Federal (PR-DF): IA nº 08700.001653/2019-49 e PA nº

1.16.000.000958/2019-01.

Último andamento: Despacho saneador,  de dezembro/2020,  renovando,  por  mais 90 dias,  o

acompanhamento previsto no processo.

iv) PA     nº     1.00.000.011397/2020-61   | Setor Varejista/”Projeto “Star”

Data de Instauração: 15/06/2020

Objeto: Neste  processo,  trata-se  de  realizar  o  acompanhamento  direto  do  PA  nº

08700.002396/2020-04, em tra3mite no Cade, e que foi instaurado para avaliar as conseque3ncias

de  acordo  levado  a  conhecimento  da  age3ncia  antitruste,  apresentado por  grandes  empresas

nacionais do setor de distribuiça;o (denominado “Projeto Star”), com o fim de auxiliar o pequeno

come�rcio varejista do paí�s, fortemente abalado, em suas vendas,  apo� s o iní�cio da pandemia da

COVID-19.  O projeto foi  submetido ao Cade como precauça;o  para que fosse evitado qualquer

ilí�cito na seara da concorre3ncia. O procedimento de acompanhamento do MPF-Cade, por sua vez,

busca monitorar a evoluça;o do Projeto e a sua apuraça;o no a3mbito do Cade.

Último andamento: Despacho de saneamento, de dezembro/2020, aguardando-se as prova�veis

provide3ncias de conclusa;o do acompanhamento do projeto, que dependiam, apenas, de alguns

esclarecimentos finais a serem prestados pelas representantes.
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v) PA     nº 1.00.000.013372/2020-01   | “Kit Intubação”

Data de Instauração: 23/07/2020

Objeto: Tambe�m decorrente do cena� rio emergencial causado pela pandemia da COVID-19 em

alguns mercados do setor me�dico e hospitalar, o procedimento foi instaurado para acompanhar

eventuais  irregularidades  decorrentes  do desabastecimento  subita3neo dos  medicamentos  que

compo; em o chamado “kit  intubaça;o”,  tambe�m sendo monitorado o comportamento de preços

correlatos,  caso  se  mostrasse  factí�vel.  O  objetivo,  de  modo  semelhante  aos  casos  anteriores,

tambe�m incorpora,  ale�m do monitoramento,  a  possí�vel  contribuiça;o  para  a tomada de aço; es,

futuras ou contempora3neas, de acordo com a evoluça;o da pandemia.

Último andamento: Houve a consolidaça;o de resultados parciais em relato� rio de trabalho,  e,

apo� s, o envio de possí�veis indí�cios de ilí�cito a>  concorre3ncia, a>  Superintende3ncia-Geral do Cade,

para  provide3ncias  julgadas  cabí�veis,  os  quais  foram  obtidos  ao  longo  do  acompanhamento

realizado durante o perí�odo de 6 (seis) meses.

vi) PA  nº    1.00.000.021017/2020-05   |  Mercado  de  Transporte  Rodoviário  de  Veículos

(Cegonheiros)

Data de Instauração: 27.11.2020

Objeto:  Acompanhamento  geral  do  mercado  nacional  de  transporte  rodovia� rio  de  veí�culos

(cegonheiros), em especial por via dos fatos trazidos a conhecimento a partir de representaça;o

apresentada ao gabinete, pelo Sindicato dos Transportadores Rodovia� rios Auto3 nomos de Veí�culos

do Estado de Goia� s  – Sintrave-GO. EK  realizado o monitoramento de apuraço; es em andamento na

esfera  do  Cade,  principalmente  a  existente  no  IA  nº  08700.001043/2016-01,  que  trata  de

denu� ncia similar a>  trazida a este Ofí�cio.

Último  andamento: Foi  realizada  a  instauraça;o  do  procedimento  em  novembro/2020,  e,

consequentemente, dada a existe3ncia de investigaço; es em outros estados e esferas, com relaça;o

a> s mesmas pessoas envolvidas, a remessa de ofí�cios aos Ministe�rios Pu� blicos estaduais e distrital,

ale�m de todas as Procuradorias da Repu� blica, aça;o que foi feita a tí�tulo de cie3ncia e de eventual

adoça;o de pra� ticas cooperativas na mate�ria.
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vii) PA     nº     1.00.000.021382/2020-10   | Mercado de GLP

Data de Instauração: 04/12/2020

Objeto: Concentrando-se nos mercados nacionais de produça;o (refino), distribuiça;o e revenda do

produto Ga� s  Liquefeito de Petro� leo (GLP),  este procedimento foi  instaurado a partir de ofí�cio

recebido da Preside3ncia do Cade, propondo atuaça;o conjunta para estruturaça;o de soluço; es de

melhoria da regulaça;o do setor, junto a>  age3ncia concernente. Um dos documentos apresentados

foi o Relato� rio de Estudos atinentes ao artigo 2º da Resoluça;o CNPE nº 12/2019, editada pelo

Conselho Nacional de Polí�tica Energe�tica (CNPE).

Último andamento: Instauraça;o do procedimento. Aguarda-se eventual plano de cooperaça;o, a

ser traçado entre MPF e Cade, na mate�ria.

viii) PA nº      1.00.000.021383/2020-56   | Setor de portos: cobrança da taxa THC-2

Data de instauração: 04.12.2020

Objeto: Trata-se do acompanhamento do setor portua� rio brasileiro, em especial no que toca a>

cobrança  da  chamada  taxa  THC-2  (Terminal  Handling  Charge),  procurando-se  esclarecer  e

levantar informaço; es sobre o tema, e, no mesmo sentido do procedimento anterior, visando a>

elaboraça;o de proposiço; es de alternativas aos impasses dos limites institucionais entre regulaça;o

e concorre3ncia.

Último andamento: Aguarda-se eventual plano de cooperaça;o, a ser efetivado entre MPF e Cade,

na mate�ria.

ix) PA nº 1.00.000.022265/2020-65 | Telefonia Móvel – Leilão parcial de ativos da OI S.A.

Data de Instauração: 17.12.2020

Objeto: Em seguimento ao plano de recuperaça;o judicial apresentado a>  7ª Vara Empresarial da

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a OI S.A. leiloou parte de seus ativos de telefonia,

arrematados  por  conso� rcio  formado  pelas  empresas  TIM,  Claro  e  Vivo.  Outra  empresa

concorrente do setor, a Algar Telecom S.A., ingressou concomitantemente com representaça;o no

Cade e no MPF, visando apontar, de um lado, irregularidade na na;o submissa;o do ato a>  pre�via
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apreciaça;o do Cade (aça;o conhecida na doutrina como gun jumping), e, de outro lado, possí�veis

ilegalidades  decorrentes  da  compra  de  ativos,  em  especial,  troca  de  informaço; es

concorrencialmente  sensí�veis  entre  as  tre3s  empresas  concorrentes.  O  procedimento  de

acompanhamento  visa,  especificamente,  a  monitorar  as  conseque3ncias  envolvidas  desta

denu� ncia, observando, em termos mais gerais, a situaça;o do mercado de telefonia mo�vel no Brasil.

Último andamento: O processo foi instaurado em 17.12.2020, com a juntada inicial de alguns

documentos.

4. OUTROS TIPOS DE PRODUÇÃO TÉCNICA

Para ale�m da elaboraça;o de pareceres e outros tipos de manifestaço; es processuais

no  Cade  (recursos,  memoriais,  requerimentos  em geral),  o  Ofí�cio  do  MPF-Cade  tambe�m

desenvolve  a  sua  atuaça;o  eventualmente  produzindo  relato� rios  e  ana� lises  de  denu� ncias  e

materiais que sa;o recebidos da 3ª CCR/MPF ou de outros ramos do Ministe�rio Pu� blico, a partir de

seus a3mbitos pro� prios de atuaça;o,  e pelos quais  podem ser identificados indí�cios de infraça;o

anticoncorrencial, remetidos para ana� lise mais especializada. Quando identifica como pertinentes

tais indí�cios, o MPF-Cade  executa a remessa direta a>  Superintende3ncia-Geral do Cade, ou, mais

raramente, quando o caso, a o� rga;o de cunho regulato� rio especí�fico. Nesta atividade fortemente

marcada pela cooperaça;o institucional, alguns dos mercados sensí�veis que foram analisados no

bie3nio foram: 

a) Mercado de tí�tulos de capitalizaça;o;

b) Mercado de frigorí�ficos;

c) Mercado de companhias ae�reas, inclusive milhas ae�reas;

d) Contrataça;o de software e agregados (Aco� rda;o 2.569/2018-TCU-Plena� rio);

e)  Setor  de  transportes.  Fatos  relacionados ao evento  nacional  conhecido  como

“Greve dos caminhoneiros”;

f) Mercado de criptomoedas;

g) Setor de GLP – condutas possivelmente ocorridas na regia;o de Ourinhos/SP.
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Outro trabalho realizado no perí�odo, e que merece ser destacado, e�  a participaça;o

na elaboraça;o do Acordo de Cooperaça;o Te�cnica nº 01/2020, firmado em 05.02.2020, entre o

Ministe�rio Pu� blico Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econo3 mica, e que consolidou

alguns  entendimentos  acerca  da  cooperaça;o  entre  os  dois  o� rga;os  na  mate�ria  concorrencial,

inclusive para troca de informaço; es, ale�m de previsa;o de desenvolvimento de aço; es de advocacia

da concorre3ncia, entre outras pra� ticas.

5. SITE DO OFÍCIO

Ao  longo  do  ano  de  2020,  outra  iniciativa  importante  foi  a  expansa;o  e

realimentaça;o de conteu� do da pa�gina do Ofí�cio no site da 3ª Ca3mara de Coordenaça;o e Revisa;o,

acessí�vel  diretamente pelo seguinte endereço:  http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr3/dados-

da-atuacao/representante-no-cade.

Dentre  as  mudanças  realizadas,  consta  a  reorganizaça;o  da  forma  de  acesso  a>

pa� gina, inserindo link direto na pa�gina inicial do site da 3ª CCR/MPF, mais visí�vel, e na;o mais em

abas de acesso secunda� rio. O conteu� do, ale�m disso, foi expandido, passando a incluir uma breve

descriça;o  dos  diversos  eixos  de  atuaça;o  do  Ofí�cio,  um  histo� rico  dos  antigos  membros,  as

informaço; es atualizadas dos servidores da equipe, ale�m de alguns endereços diretos a entidades

nacionais  e  internacionais relevantes  do  universo  do  direito  da  concorre3ncia.  Foi  tambe�m

disponibilizado o acesso direto a> s verso; es pu� blicas dos pareceres produzidos no bie3nio.

6. REUNIÕES

De modo a se manter aberto a>  sociedade brasileira e ao pro� prio Ministe�rio Pu� blico,

em especial ao atendimento de procuradores, conselheiros, advogados e servidores em geral, o

MPF-Cade,  em  2019,  participou  de  53  (cinquenta  e  três)  reuniões  externas,  quase  a  sua

totalidade com advogados, para a apresentaça;o de pontos relativos a processos administrativos

em curso no Cade. No ano de 2020, o Membro titular do Ofí�cio participou de 38 (trinta e oito)

reuniões externas. EK  relevante apontar que, em virtude da necessidade de distanciamento social

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr3/dados-da-atuacao/representante-no-cade
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr3/dados-da-atuacao/representante-no-cade
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decorrente  da  pandemia  de  COVID-19,  as  reunio; es  ocorridas  a  partir  de  março/2020 foram

realizadas por meio de teleconfere3ncia.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

2019 3 4 4 14 11 0 2 2 3 2 3 5 53

2020 4 5 1 4 2 1 2 1 5 9 2 2 38

Total 91

7. PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES DE JULGAMENTO DO CADE

O Ofí�cio se fez presente pelo Membro Titular,  ou pelo Suplente,  em todas as 16

(dezesseis) sesso; es ordina� rias de julgamento (SOJ) do Cade ocorridas no ano de 2019, e  em 18

(dezoito) das que ocorreram em 2020, ale�m da presença nas 4 (quatro) sesso; es extraordina� rias

de julgamento (SEJ)  do perí�odo.  Assinala-se que a ause3ncia de Representante do MPF a>  155ª

Sessa;o Ordina� ria foi devidamente justificada, tendo em vista a eclosa;o enta;o recente da pandemia

da COVID-19, e que,  pelo mesmo motivo,  a partir da 156ª SOJ,  a participaça;o na maioria das

sesso; es de julgamento no Cade ocorreu pelo formato de teleconfere3ncia.

Sessões Ordinárias de Julgamento

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2019 136ª 137ª
138ª 

139ª 140ª
141ª

142ª
143ª

144ª
145ª

146ª - - 147ª
148ª

149ª
150ª

151ª 16

2020 - 152ª
153ª

154ª 156ª
157ª

158ª
159ª

160ª
161ª

- 162ª
163ª

164ª
165ª

166ª
167ª

168ª
169ª

170ª 18

Total 34
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Sessões Extraordinárias de Julgamento

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2019 - - - - - 1ª - - - - - - 1

2020 - - - - 1ª - 2ª - - - - 3ª 3

Total 4

7.1 Sustentações orais

No  conjunto apontado  de sesso; es  de  julgamento,  foram realizadas  sustentaço; es

orais em 5 (cinco) casos.

SOJ Número do Processo
Administrativo

Nome genérico do caso

136ª 08700.010769/2014-64 Combustí�veis BH

137ª  08012.001377/2006-52 AIS

137ª  08700.001729/2017-74 Placas Bahia II

146ª  08700.004617/2013-41 Metro3

166ª 08012.009732/2008-01 Ambula3ncias

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Durante  o  ano  de  2019,  o  Membro  responsa�vel  participou,  na  qualidade  de

painelista, de um evento de aporte nacional relacionado a>  tema� tica do direito da concorre3ncia:

a)  Semina� rio  “O  Ministe�rio  Pu� blico  e  a  Defesa  do  Consumidor  e  da  Concorre3ncia  no

Contexto Econo3 mico Atual”. Realizaça;o: Ministe�rio Pu� blico do Estado do Rio Grande do Sul.

Local:  Centro  de  Estudos  e  Aperfeiçoamento  Funcional  –  CEAF,  Porto  Alegre/RS.

Modalidade presencial.  10/05/2019. Nacional. CH: 2h. Comunicaça;o realizada no painel “A

Configuraça;o das infraço; es contra a Ordem Econo3 mica e o papel do Cade e do Ministe�rio

Pu� blico na proteça;o da concorre3ncia”.
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O membro responsa�vel participou, na qualidade de capacitadora, e os servidores do

gabinete, como inscritos, do treinamento:

b)  “Oficina  de  Capacitaça;o  sobre  Lenie3ncia  e  Colaboraça;o  Premiada”.  Realizaça;o:  5ª

Ca3mara de Coordenaça;o e Revisa;o do Ministe�rio Pu� blico Federal. Local: PGR, Brasí�lia/DF.

Modalidade presencial. 23/09/2019 a 25/09/2019. Local. CH: 16h.

Ale�m disso, os servidores do gabinete frequentaram, na qualidade de ouvintes, os

seguintes eventos e minicursos, de aporte local, nacional ou internacional:

c)  Fo� rum  “Poder  Judicia� rio  e  Tutela  da  Concorre3ncia”.  Realizaça;o:  Tribunal  Regional

Federal da 2ª Regia;o. Local: Plena� rio do Cade. Modalidade de teleconfere3ncia.  29/03/19.

Nacional. CH: 7h.

d) Oficina “Perí�cias financeiras em acordos de colaboraça;o e lenie3ncia”. Realizaça;o e local:

Escola  Superior do Ministe� rio  Pu� blico da Unia;o.  Modalidade presencial. 19/03/2019 a

21/03/19. Local. CH: 16h.

e)  1º Workshop “CADE na Era Digital:  novos desafios para a polí�tica da concorre3ncia”.

Realizaça;o:  Cade.  Local:  Instituto  Serzedello  Correa.  Modalidade  presencial.  Local.

16/04/19. CH: 7h.

f) Semina� rio “Cartel como ilí�cito pelo objeto: histo� rico e presunço; es”. Realizaça;o: Women

in Antitrust Brazil/Cade. Local: Cade. Modalidade presencial. Nacional. 13/06/19. CH: 6h.

g) Semina� rio “Designing Antitrust for the digital era”. Realizaça;o: Cade. Local: Ministe�rio da

Justiça. Modalidade presencial. 31/07/2019 a 01/08/2019. Internacional. CH: 16h. 

h)  Workshop  “ICN  Cartel  Workshop:  Cartels  in  the  Age  of  Data-Driven  Economy”.

Realizaça;o: International Competition Network. Local: Wish Resort Golf Convention, Foz

do Iguaçu/PR. Modalidade presencial. Internacional. 07/10/2019 a 10/10/2019. CH: 22h.

i)  Curso “Defesa da Concorre3ncia”.  Realizaça;o:  3ª  Ca3mara de Coordenaça;o  e  Revisa;o  –

Procuradoria  Geral  da  Repu� blica.  Local:  Anexo  III  da  Procuradoria-Geral  da  Repu� blica,

Brasí�lia/DF. Modalidade presencial. Local. 23/10/2019 a 24/10/2019. CH: 16h.
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j) Semina� rio “Economia e Defesa da Concorre3ncia – Mensurando os benefí�cios de combate

a  carte� is:  o  caso  do  cartel  de  britas”.  Realizaça;o:  CADE.  Local:  Plena� rio  do  CADE,

Brasí�lia/DF. Modalidade presencial. Local. 24/10/2019. CH: 2h.

k) “25º Semina� rio internacional de defesa da concorre3ncia”. Realizaça;o: Instituto Brasileiro

de Estudos de Concorre3ncia,  Consumo e  Come�rcio  Internacional  –  IBRAC.  Local:  Hotel

Royal  Palm,  Campinas/SP.   Modalidade  presencial.  Internacional. 06/11/2019  a

08/11/2019. CH: 18h.

l) Evento “Observato� rio  da Concorre3ncia”,  palestra “Benchmarking sobre dosimetria de

penalidades aplicadas a condutas anticompetitivas”. Realizaça;o: CADE. Local: Plena� rio do

CADE, Brasí�lia/DF. Modalidade presencial. Local. 25/11/2019. CH: 2h.

m) Semina� rio “Regulaça;o e Concorre3ncia no mercado de instrumentos de pagamentos”.

Realizaça;o:  CADE.  Local:  Plena� rio  do  CADE,  Brasí�lia/DF.  Modalidade  presencial.  Local.

28/11/2019. CH: 2h.

n) Semina� rio  “Tratamento  de  dados  pelo  Poder  Pu� blico:  desafios  a>  luz  da  Lei  n.

13.709/2018”.  Realizaça;o:  CADE.  Local:  Plena� rio  do  CADE,  Brasí�lia/DF.  Modalidade

presencial. Local. 05/12/2019. CH: 7h.

o)  Palestra  "Observato� rio  da  concorre3ncia  apresenta:  The  economics  of  platforms".

Realizaça;o:  CADE.  Local:  Plena� rio  do  CADE,  Brasí�lia/DF.  Modalidade  presencial.  Local.

10/12/2019. CH: 3h.

2019

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

LOCAIS 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 9

NACIONAIS 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

INTERNACIONAIS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3

TOTAL DE EVENTOS 15

Durante  o  ano  de  2020,  o  Membro  responsa�vel  participou,  na  qualidade  de

painelista ou debatedora, de quatro eventos de aporte nacional ou internacional, relacionados a>
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tema� tica  do  direito  da  concorre3ncia,  dos  quais  os  servidores  do  gabinete  participaram  na

qualidade de ouvintes:

a)  Palestra  “Processo  Administrativo  Sancionador  e  atuaça;o  do  MPF  junto  ao  CADE”.

PinCade 2020. Realizaça;o: Conselho Administrativo de Defesa Econo3 mica – CADE. Local:

Plena� rio do CADE, Brasí�lia/DF. Local. 04/02/2020. CH: 4h.

b)  Webina� rio  “Lenie3ncia na Lei  Anticorrupça;o – mesa da tarde”.  Realizaça;o:  Ministe� rio

Pu� blico Federal em Sa;o Paulo. Modalidade telepresencial. Nacional. 26/08/2020. CH: 1,5h.

c) Painel “Investigaça;o de Pessoas Fí�sicas em Cartel: Crite�rios, Impactos e  Efica� cia”.  26º

Semina� rio  Internacional  de  Defesa  da  Concorre3ncia.  Realizaça;o:  Instituto  Brasileiro  de

Estudos  de  Concorre3ncia,  Consumo  e  Come�rcio  Internacional  (IBRAC).  Modalidade  de

teleconfere3ncia. Internacional. 12/11/2020. CH: 1,5h. [Obs: O painel abordou os impactos

decorrentes da instauraça;o de investigaço; es de natureza antitruste, em especial carte� is, a> s

pessoas  fí�sicas.  Ale�m  disso,  discutiu  os  crite�rios  de  investigaça;o,  padra;o  de  prova  e  a

efica� cia dos procedimentos.]

d)  Webina� rio  “Advocacia  da  Concorre3ncia,  TCC  e  Impactos  Penais”.  Realizaça;o:

Webadvocacy. Modalidade de teleconfere3ncia. Nacional. 16.11.2020. CH: 2h. 

Ale�m disso, o Membro responsa�vel participou, na qualidade de moderadora, e os

servidores do gabinete, como inscritos, dos eventos:

e) Webina� rio  “Lenie3ncia  no Sistema Brasileiro  de  Defesa da Concorre3ncia”.  Realizaça;o:

Ministe�rio Pu� blico Federal em Sa;o Paulo (MPF-SP). Modalidade telepresencial.  Nacional.

02/09/2020. CH: 3h.

f) Webina� rio “O Futuro do Combate aos Carte� is”, 2º dia, Palestra “Cooperaça;o institucional

(nacional  e  internacional)  para o  combate  efetivo  a  carte� is:  o  que  e  como melhorar?”.

Realizaça;o:  Comissa;o  de  Defesa  da  Concorre3ncia  do  Conselho  Federal  da  Ordem  dos

Advogados do Brasil (CDC/CFOAB). Modalidade telepresencial Nacional. 15/10/2020. CH:

2h.
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Ademais,  os  servidores  do gabinete  frequentaram,  na  qualidade de  ouvintes,  os

seguintes eventos e minicursos, de aporte local, nacional ou internacional:

g) Palestra “Atos de Concentraça;o I”. PinCade 2020. Realizaça;o: Conselho Administrativo

de Defesa Econo3 mica – CADE. Local: Plena� rio do CADE. Brasí�lia/DF.  Local. 22/01/2020.

CH: 3h.

h) Curso “Normas e aspectos teo� ricos fundamentais do processo civil”. Realizaça;o: Escola

Superior do Ministe�rio  Pu� blico da Unia;o.  Modalidade telepresencial.  Local.  Perí�odo:  de

03/02/2020 a 11/03/2020. CH Total: 30 horas-aula.

i) Curso “Ana� lise econo3 mica do Direito e Teoria dos Jogos”. Realizaça;o: Escola Superior do

Ministe�rio Pu� blico da Unia;o. Modalidade telepresencial.  Local.  Perí�odo: de 04/05/2020 a

29/05/2020. CH Total: 30 horas-aula.

j) 26º Semina� rio Internacional de Defesa da Concorre3ncia. Realizaça;o: Instituto Brasileiro

de  Estudos  de  Concorre3ncia,  Consumo  e  Come�rcio  Internacional  (IBRAC).  Modalidade

telepresencial. Internacional. Perí�odo: de 10/11 a 13/11/2020. CH Total: 20h.

2020

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

LOCAIS 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

NACIONAIS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4

INTERNACIONAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

TOTAL DE EVENTOS 9

9. TRAMITAÇÃO DOCUMENTAL

Tendo em vista as suas atividades regulares, acima descritas, a Representaça;o do

MPF/Cade emitiu, durante o bie3nio, 386   ofícios   direcionados a diversos tipos de autoridades, dos

quais  109 foram remetidos no seio do PA nº 1.00.000.015722/2018-41 (enforcement antitruste
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brasileiro). Ale�m disso, tramitaram 213 documentos de cunho administrativo, para comunicaço; es

internas e outros expedientes (memorandos, despachos etc.).

A tramitaça;o destes expedientes ocorreu por via do Sistema UK nico, integrado para

todo o MPF. 

2019

SISTEMA ÚNICO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Ofí�cios –
Enforcement

0 0 0 0 15 0 0 16 4 7 0 9 51

Ofí�cios – Outros 2 1 8 1 2 12 0 1 3 2 3 0 35

Tra3mites diversos 5 9 8 13 9 7 7 10 7 12 7 0 94

2020

SISTEMA ÚNICO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Ofí�cios –
Enforcement

0 0 12 0 0 0 10 2 17 0 0 17 58

Ofí�cios – Outros 0 3 4 62 2 6 7 7 3 0 5 143 242

Tra3mites diversos 3 6 26 2 6 7 10 12 7 4 6 30 119

10. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Por fim, podem-se citar diversas aço; es relevantes de organizaça;o administrativa do

gabinete levadas adiante no bie3nio 2019/2020.

Primeiramente,  (a)  houve o processo de realocaça;o do acervo fí�sico documental

sob  responsabilidade  do  gabinete.  Parte  deste  acervo  estava  localizado  em  almoxarifado  no

pre�dio do Cade, tendo em vista as antigas depende3ncias do Ofí�cio do MPF-Cade naquele local.

Outra parte estava armazenada na pro� pria sede atual do Ofí�cio. Foi feita quantificaça;o e listagem

pre�via de todo este material,  seguida da digitalizaça;o quando o caso, e, apo� s a consulta ao setor

de arquivo competente da PGR, a adoça;o de alguma destas tre3s provide3ncias, conforme cada caso

identificado:  descarte  de  co� pias  fí�sicas,  encaminhamento ao arquivo central  ou arquivamento

interno, quando ainda  prova�vel  a hipo� tese de  consulta futura.  Todas as etapas de remessa ou
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descarte seguiram os protocolos internos de tratamento de documentos administrativos, tal como

orientados pelo setor te�cnico competente.

Outra  provide3ncia,  correlata  a>  anterior,  (b)  foi  a  ana� lise  de  procedimentos

administrativos  extrajudiciais  antigos  do  gabinete.  Ao  longo  do  bie3nio,  constatou-se,  pelo

manuseio do Sistema UK nico, de gesta;o documental digital, ou por autos fí�sicos ainda localizados

no arquivo do gabinete, que alguns procedimentos encontravam-se pendentes de regularizaça;o

formal de encerramento.  Assim sendo, promoveu-se o seu encerramento – e envio a arquivo,

conforme  o  caso  –  para  cerca  de  44  processos,  os  quais  se  encontram  perfeitamente

regularizados na presente data. Ainda restam pendentes, para provide3ncias, 8 processos antigos.

Durante o bie3nio, outro ponto de destaque, e que demandou sensí�vel trabalho de

cunho administrativo, (c) foi a mudança da sede do Ofí�cio do MPF junto ao Cade, anteriormente

localizada no pre�dio denominado “Anexo 1” (endereço: SAF Sul, Quadra 2, Lote 9), para gabinete

existente  no  pre�dio  da  Procuradoria  da  Repu� blica  do  Distrito  Federal  (SGAS,  604  Lote  23,

Avenida, Via L2 Sul). Tal mudança ocorreu entre os meses de fevereiro/2020 a junho/2020, com

interrupça;o do processo por alguns meses, por decorre3ncia da eclosa;o da pandemia da COVID-19.

Ale�m de exigir a organizaça;o de todo o acervo documental fí�sico e patrimonial do gabinete, com a

pertinente catalogaça;o e regularizaça;o, conforme o caso, tal processo de mudança exigiu nu� mero

significativo de reunio; es com os setores de Administraça;o e Engenharia/Arquitetura da PGR, para

deciso; es de planejamento da sala nova e adaptaço; es do mobilia� rio e das estaço; es de trabalho ao

espaço fí�sico.

Por fim, tambe�m merecem ser destacados, ainda que sinteticamente, como outras

aço; es inovadoras do perí�odo, (d) a criaça;o de uma nova planilha geral, de uso interno, atualizada

a partir de junho/2019, semi-automatizada, e que permite o cadastramento, controle de prazos e

catalogaça;o  administrativa  de  todas  as  etapas  de  trabalho  finalí�stico  do Ofí�cio,  e  pela  qual  e�

permitida a consulta de dados ba� sicos de processos,  informaça;o  de andamento de pareceres,

resultado de julgados, converge3ncia de manifestaço; es,  enforcement antitruste (PA citado acima)

etc.  Ale�m  disso,  houve (e)  o  iní�cio  de  trabalho  de  criaça;o  de  uma  tabela de  converge3ncia,

procurando cruzar, percentualmente, o conteu� do das manifestaço; es da SG/Cade, Procade, MPF-

Cade e as deciso; es  do Tribunal  Administrativo do Cade,  separada por  representados de cada
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processo. Por fim, (f) a criaça;o e estabelecimento de 9 (nove) novas rotinas de trabalho, resultado

da consolidaça;o de tarefas administrativas e freque3ncia reiterada do gabinete, e que auxiliam,

como suporte e meio, a consecuça;o das atividades finalí�sticas a serem empreendidas.

Brasí�lia-DF, 8 de janeiro de 2021.

SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Subprocuradora-Geral da Repu� blica

Representante Titular do MPF junto ao CADE

(Bie3nio 2019/2020)
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Anexo 1: Lista de Pareceres

[conte�m todos os pareceres produzidos no bie3nio 2019/2020, com informaça;o das verso; es de
acesso restrito, caso existentes]

2019

Número do
Parecer MPF

Data de
assinatura

Número do Processo
Administrativo

Tipo de
Conduta

Nome genérico
do caso

Versão Confidencial
(caso aplicável)

01/2019
(complementar ao
parecer 35/2018)

29/01/2019 08700.010769/2014-64 Cartel e influe3ncia
de conduta
uniforme

Combustí�veis BH 08012.002867/2007-57

02/2019
(complementar ao
parecer 39/2018)

29/01/2019 08012.001377/2006-52 Cartel AIS 08700.011158/2014-33 

03/2019 29/03/2019 08012.010409/2015-43 Cartel Hemoderivados 2 08012.010409/2015-43

04/2019 30/01/2019 08012.011980/2008-12 Cartel Internacional TFT-LCD 08700.011989/2014-05 

05/20192 30/01/2019 08700.003735/2015-02 Cartel Nacional e
Internacional

EPS 08700.003736/2015-49 

07/2019 01/03/2019 08700.003396/2016-37 Cartel PEAD 08700.003397/2016-81 

08/2019 29/03/2019 08700.005761/2015-67 Conduta Unilateral Cla�usula de
exclusividade –
consignaça;o de

cre�dito (Santander)

-

09/2019 29/03/2019 08700.005766/2015-90 Conduta Unilateral Cla�usula de
exclusividade -
consignaça;o de

cre�dito (Bradesco)

-

10/2019 29/03/2019 08700.005781/2015-38 Conduta Unilateral Cla�usula de
exclusividade -
consignaça;o de
cre�dito (BRB)

-

11/2019 29/03/2019 08700.005755/2015-18 Conduta Unilateral Cla�usula de
exclusividade -
consignaça;o de
cre�dito (Itau� )

08700.005765/2015-45

2 A  numeração  entre  os  Pareceres  nº5  e  nº7  foi  interrompida,  por  conta  de  erro  no  sistema  SEI/Cade,  sítioeletrônico disponível para inclusão de pareceres e outros documentos em processos que tramitam no Cade.

https://sei.cade.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=estatisticas_detalhar_unidade&acao_retorno=estatisticas_detalhar_unidade&id_procedimento=217345&id_documento=638944&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000995&infra_hash=d5f8b3ca3d7bf810dba67496cd1b5d04557d3260dd0f93cf5a9b2b94abc2d40d
https://sei.cade.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=estatisticas_detalhar_unidade&acao_retorno=estatisticas_detalhar_unidade&id_procedimento=217345&id_documento=638944&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000995&infra_hash=d5f8b3ca3d7bf810dba67496cd1b5d04557d3260dd0f93cf5a9b2b94abc2d40d
https://sei.cade.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=estatisticas_detalhar_unidade&acao_retorno=estatisticas_detalhar_unidade&id_procedimento=217345&id_documento=638944&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000995&infra_hash=d5f8b3ca3d7bf810dba67496cd1b5d04557d3260dd0f93cf5a9b2b94abc2d40d
https://sei.cade.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=estatisticas_detalhar_unidade&acao_retorno=estatisticas_detalhar_unidade&id_procedimento=217345&id_documento=638944&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000995&infra_hash=d5f8b3ca3d7bf810dba67496cd1b5d04557d3260dd0f93cf5a9b2b94abc2d40d
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12/2019 29/03/2019 08700.005759/2015-98 Conduta Unilateral Cla�usula de
exclusividade -
consignaça;o de
cre�dito (CEF)

08700.005773/2015-91

13/2019 29/03/2019 08700.005770/2015-58 Conduta Unilateral Cla�usula de
exclusividade  -
consignaça;o de

cre�dito (Banrisul)

08700.005793/2015-62

14/2019 05/04/2019 08700.009167/2015-45 Cartel Internacional Substratos Cera3mica 08700.012074/2015-06

15/2019 05/04/2019 08700.005418/2017-84 Conduta Unilateral Tecon Porto Suape 08700.006349/2017-26

16/2019 29/05/2019 08012.010483/2011-94 Conduta Unilateral Google 3

17/2019 16/05/2019 08700.009879/2015-64 Cartel Cartel Combustí�veis
– Joinville

08700.004397/2015-18

18/2019 23/05/2019 08700.004617/2013-41 Cartel Metro3 08700.011937/2014-39

19/2019 29/05/2019 08700.001783/2017-10 Cartel Nacional e
Internacional

EPS 2 08700.001784/2017-64

20/2019 31/05/2019 08700.010320/2012-34 Cartel Para-brisas 08700.000760/2015-26

21/2019 03/06/2019 08012.003970/2010-10 Cartel Internacional Cabos Submarinos 08700.012468/2014-75

22/2019
(complementar
aos pareceres

06/2018 e
36/2018)

11/06/2019 08012.000742/2011-79 Cartel Detran 2 verso; es oferecidas:
08700.010866/2014-28

(restrita ao Google)
08700.003033/2019-44

(restrita ao Globo)

23/2019
(complementar ao
parecer 27/2018)

11/06/2019 08700.009082/2013-03 Conduta Unilateral Google 2
-

24/2019 10/09/2019 08700.000066/2016-90 Cartel Componentes
Eletro3 nicos

08700.000592/2016-50

25/2019 24/09/2019 08012.012165/2011-68 Cartel Frete Campinas 08700.010787/2014-46

26/2019 04/10/2019 08700.003390/2016-60 Cartel PVC 08700.003390/2016-60

27/2019 04/10/2019 08700.007938.2016-41 Cartel Filhote Air bag 08700.007938.2016-41

28/2019 04/10/2019 08012.009732/2008-01 Cartel Ambula3ncias -

29/2019 23/10/2019 08012.007866/2007-07 Cartel Mercado de
Combustí�veis – Joa;o

Pessoa

08012.007866/2007-07

30/2019 29/11/2019 08700.000949/2015-19 Cartel Embreagens
Automotivas

08700.010321/2012-89

31/2019 21/12/2019 08700.005615/2016-12 Cartel Caso Wendliz -

32/2019 21/12/2019 08700.003718/2015-67 Cartel Resinas 08700.003018/2014-91
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2019

33/2019 21/12/2019 08012.005024/2011-99 Cartel Manutença;o Predial 08700.010884/2014-39

34/2019 22/12/2019 08700.000396/2016-85 Cartel Farinha de Trigo 08012.009957/2008-50

 
TOTAL: 34 pareceres produzidos

7 com versa;o pu� blica u� nica
26 com 1 versa;o confidencial
1 com 2 verso; es confidenciais

2020

Número do
Parecer MPF

Data de
assinatura

Número do Processo
Administrativo

Tipo de
Conduta

Nome genérico
do caso

Versão Confidencial
(caso aplicável)

1/2020 05/02/2020 08012.007147/2009-40 Ato unilateral EMS Cloridrato 08700.002872/2019-45
(restrita ao Cade)
08700.010813/2014-36
(restrita a>  EMS)
08700.010812/2014-91
(restrita a>  Genzyme)

2/2020 28/02/2020 08700.002904/2017-41 Cartel internacional Va� lvulas 08700.002908/2017-29

3/2020 12/03/2020 08700.005969/2018-29 Ato unilateral Carto; es de
descontos

-

4/2020 07/04/2020 08012.005069/2010-82 Cartel internacional Compressores
herme�ticos

-

5/2020 29/04/2020 08700.011474/2014-05 Cartel nacional Defensas marí�timas 08700.002073/2020-11

6/2020 29/04/2020 08700.001422/2017-73 Cartel nacional Forros e perfis 08700.001455/2017-13

7/2020 13/05/2020 08700.003340/2017-63 Cartel nacional Filtros automotivos 08700.003451/2017-70

8/2020 12/05/2020 08700.001486/2017-74 Cartel nacional Sistemas de
exausta;o

08700.002911/2017-42

9/2020 13/05/2020 08700.008612/2012-15 Cartel nacional Uniformes 08700.011156/2014-44

10/2020 15/05/2020 08012.005009/2010-60 Ato unilateral Alarmes
automotivos

08700.010911/2014-18
(restrita ao Cade)
08700.010912/2014-18
(restrita a>  PST Eletro3 nica)

11/2020 27/05/2020 08012.007011/2006-97 Cartel nacional Hospitais Ceara� -

12/2020 10/06/2020 08012.009581/2010-06 Cartel internacional Metionina 08700.006829/2018-78
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13/2020 16/06/2020 08012.003893/2009-64 Cartel nacional Anestesiologistas -

14/2020 16/06/2020 08700.002060/2015-76 Conduta uniforme Coluna vertebral 08700.002064/2015-54

15/2020 18/06/2020 08700.006681/2015-29 Cartel nacional Silicatos 08700.006681/2015-29

16/2020 26/07/2020 08700.008897/2015-29 Conduta
exclusiona� ria

OGMO Rio Grande 08700.002287/2019-45

17/2020
[complementar ao

24/2018]

26/07/2020 08012.001183/2009-08 Cartel internacional Fretes 08700.011135/2014-29

18/2020 26/07/2020 08701.005499/2015-51 Conduta
anticompetitiva

Tecon – Porto Suape 08700.003430/2020-50 

19/2020 04/08/2020 08700.006065/2017-30 Cartel nacional Pisto; es de motor 08700.006065/2017-30

20/2020 26/07/2020 08012.006043/2008-37 Cartel nacional GLP 08012.006043/2008-37

21/2020 06/08/2020 08700.010808/2014-23 Cartel nacional Rolamentos 08700.010808/2014-23

22/2020 10/08/2020 08700.001422/2017-73 Cartel nacional Forros e perfis 08700.001422/2017-73

23/2020 13/08/2020 08700.008751/2015-83 Conduta
exclusiona� ria

Porto Bele�m
-

24/2020
[complementar ao

24/2019]

11/09/2020 08700.000066/2016-90 Cartel nacional Componentes
eletro3 nicos -

25/2020
[complementar ao

7/2020]

01/10/2020 08700.003340/2017-63 Cartel nacional Filtros automotivos 08700.003340/2017-63

26/2020 15/10/2020 08700.001885/2017-35 Cartel nacional AK guas claras 08700.001885/2017-35

27/2020 15/10/2020 08700.002787/2019-87 Cartel nacional Rolamentos 2 08700.002787/2019-87

28/2020 19/10/2020 08700.001701/2020-32 Cartel nacional Pisto; es Automotivos
2

08700.001701/2020-32

29/2020 19/10/2020 08700.003067/2009-67 Cartel nacional GLP Campina
Grande

08700.003067/2009-67

30/2020 19/10/2020 08700.004455/2016-94 Cartel nacional Material escolar
Pernambuco

08700.004455/2016-94

31/2020 24/11/2020 08700.004380/2020-28 Cartel nacional Vigilantes -

32/2020 10/12/2020 08700.005778/2016-03 Conduta unilateral Transporte
ferrovia� rio

08700.001497/2017-54

33/2020 22/12/2020 08012.007043/2010-79 Cartel nacional –
tipo hub and spoke

Lousas 08700.011118/2014-91

34/2020 22/12/2020 08700.007776/2016-41 Cartel nacional PAC - Favelas 08700.007783/2016-42
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2020

35/2020 22/12/2020 08700.001831/2014-27 Conduta unilateral Combustí�veis de
aviaça;o

Restrita ao Cade:
08700.011021/2014-89
Restrita a> s representadas:
08700.010953/2015-95

36/2020 22/12/2020 08700.005789/2014-13 Cartel internacional Velas de Igniça;o 08700.010819/2014-03

37/2020
[Obs.: parecer em 
sede de Embargos
de Declaraça;o]

22/12/2020 08012.005135/2005-57 Cartel nacional Requerimento -
Unidas

-

38/2020 22/12/2020 08700.006005/2019-89 Cartel nacional Filtros 2 08700.006006/2019-23

TOTAL: 38 pareceres produzidos
8 com versa;o pu� blica u� nica
27 com 1 versa;o confidencial
2 com 2 verso; es confidenciais
1 com 3 verso; es confidenciais
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Anexo 2: Lista de atos de Concentraça;o levados a conhecimento, por via de ofí�cio, a> s unidades do
Ministe�rio Pu� blico competentes

Ofício nº Processo Cade nº Mercado/Setor Destinatário

140/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.003896/2019-11 Fabricaça;o de aeronaves PR – Sa;o Paulo
3ª  Subseça;o:  Sa;o  Jose�  dos
Campos

141/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.001846/2020-3 Sau� de suplementar PR – Ceara�

142/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.000827/2020-90 Distribuiça;o de GLP PR – Sa;o Paulo

143/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.000472/2020-39 Aços longos ao carbono PR – Sa;o Paulo

144/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.002074/2019-13 Distribuiça;o e revenda de
bebidas

PR – Sa;o Paulo

145/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.001134/2020-14 Maioneses e margarinas PR – Sa;o Paulo

146/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.002013/2019-56 Telefonia PR – Sa;o Paulo

147/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.004494/2018-53 Distribuiça;o e programaça;o
 – setor audiovisual

PR – Sa;o Paulo

148/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.006345/2018-29 Emissa;o de carto; es de
pagamento pre� -pagos e
captura de transaço; es

PR – Sa;o Paulo

149/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.003258/2020-34 Transporte ae�reo de
passageiros e cargas

PR – Sa;o Paulo

150/2020/SCD/PGR/MPF-
CADE

 08700.003244/2019-87 Transporte de valores e
cargas especiais

PR – Minas Gerais


