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ATOS DE SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SUBPGR - PGR-00491944-2020| 
PORTARIA PGR/MPF-CADE Nº 3, DE 16 DE JUNHO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Subprocuradora-Geral da República, que o abaixo assina, que o representa junto ao 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no exercício das atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 
e 129, inciso II, da Constituição Federal; no artigo 5°, inciso II, alínea “c”, da Lei Complementar n° 75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO, também, que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública dos quais dependem os direitos assegurados na Constituição Federal de 1988, bem como pela observância 
dos princípios constitucionais relativos à atividade econômica; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 170, dispõe que a ordem econômica possui fundamento na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, com o fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre 
outros, os princípios da livre concorrência e a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO, ainda, a determinação constitucional no sentido de que a legislação deve reprimir o abuso do poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (artigo 173, §4º); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.529/2011, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dispondo sobre a prevenção 
e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social 
da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico, nela estando prevista a atuação de um Ofício permanente junto ao 
Cade (artigo 20); 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde declarou, em manifestação pública datada de 11/03/2019, que a doença 
causada pelo coronavírus (COVID-19) atingiu o nível de pandemia, tendo se alastrado por todos os continentes; 

CONSIDERANDO que, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, 
foram definidas medidas pelos Governos Federais, Estaduais e Municipais; 

CONSIDERANDO que, como medida de contenção do surto infeccioso, vários estabelecimentos privados, em especial, aqueles 
relacionados ao setor de comércio e prestação de serviços, tiveram paralisadas e/ou paralisaram suas atividades temporariamente; 

CONSIDERANDO que, no Brasil, o comércio varejista de pequeno e médio porte compreende parcela significativa dos canais de 
distribuição para bens de consumo, como bebidas, alimentos, produtos para cuidados pessoais e domésticos; 

CONSIDERANDO que esta paralisação poderá gerar severos impactos econômicos, comprometendo, assim, a própria sobrevivência 
de muitas destas empresas; 

CONSIDERANDO que, diante deste contexto sanitário, social e econômico, pode surgir a necessidade de cooperação entre empresas 
concorrentes, adotadas em caráter emergencial, para superar tais adversidades e mitigar seus efeitos; 

CONSIDERANDO que, em consonância com recomendações de organizações internacionais, em função de situações excepcionais 
e emergenciais, é necessário avaliar a existência de eficiências em acordos entre competidores para enfrentamento de crise e preservação da economia; 
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CONSIDERANDO que tais acordos devem ser limitados ao caso concreto, com fixação de prazo e escopo para assegurar o 
fornecimento e a distribuição de produtos e serviços, mas sem implicar em riscos à ordem econômica; 

CONSIDERANDO que um protocolo específico ao setor varejista (processo nº 08700.002396/2020-04) foi avaliado e discutido pelo 
Cade na Sessão de Julgamento Extraordinária realizada em 28/05/2020, com iniciativa das empresas potencialmente interessadas, o que indica o papel 
relevante da autoridade antitruste brasileira nas decisões econômicas que têm sido tomadas com relação à situação deste setor, por envolver, em regra, 
aspectos sensíveis à concorrência; 

CONSIDERANDO que, conforme já indicado, o Ministério Público Federal integra, entre outros atores, o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência, e que, portanto, tem prerrogativa de acompanhamento, por iniciativa própria, das discussões ligadas a este aspecto, nos diversos 
setores da economia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução nº. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: (I) acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de 
ajustamento de conduta celebrado; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a 
tutela de interesses individuais indisponíveis; e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar eventuais acordos de cooperação entre empresas, ocasionados 
pela pandemia de COVID-19, com o objetivo de fomentar a melhor compreensão atualizada dos setores varejistas envolvidos e subsidiar ações futuras 
ou contemporâneas à crise, detendo-se, principalmente, no âmbito da defesa da concorrência, e as suas consequências mediatas para os consumidores, e 
monitorando temas de interesse como possíveis permissões de trocas de informações sensíveis entre concorrentes; eventuais práticas de fixação de preços; 
redução do número de empresas; e suspensão geral de suas atividades. 

Para tanto, determina, como providências iniciais a serem tomadas ("a", "b" e “g”), e, futuramente, ao longo do procedimento de 
acompanhamento a ser desenvolvido ("c', "d" "e" e “f”), o seguinte: 

a) a autuação desta portaria como peça inaugural de procedimento administrativo (Instrução Normativa SG/MPF nª11/2016, artigo 3 
c/c Resolução CNMP nª174/2017, artigo 9ª) e sua imediata publicação (Resolução CSMPF nª 87/2006, artigo 16, §1º, inciso I c/c Resolução CNMP 
nº174/2017, artigo 9º); 

b) que se anexem ao procedimento administrativo, assim que tornado público, cópia do processo 08700.002396/2020-04, em trâmite 
no Cade; 

c) a inserção dos documentos “COVID-19: Competition policy actions for governments and competition authorities” e “Competition 
during and after the COVID-19 Pandemic”, de autoria da OCDE e ICN, respectivamente; 

d) a inserção oportuna de outros documentos de que se tiver conhecimento e que sejam relacionados à matéria, como protocolos, 
acordo entre empresas, decisões judiciais ou administrativas, notícias de veículos especializados, e outros; 

e) a continuação do acompanhamento de procedimentos em trâmite no Cade a respeito do tema, em particular o de nº 
08700.002396/2020-04, verificação a ser feita em frequência semanal ou inferior, dada a urgência enfrentada, obtendo-se cópias de decisões e possíveis 
acordos firmados, entre outros documentos que se julgar pertinentes; 

f) a constante interface com os Ministérios Públicos estaduais e federal, solicitando informações sobre eventuais questões relacionadas 
a este tema no âmbito específico da atuação de cada um, e, de outro lado, remetendo notícias do andamento atualizado dos procedimentos em trâmite no 
Cade, e prestando, de modo geral, todo tipo de auxílio que seja demandado; 

g) a ciência à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o que julgar conveniente. 
 

SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI 
Subprocuradora-Geral da República 

Representante do Ofício junto ao Cade 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SUBPGR - PGR-00491945-2020| 
PORTARIA PGR/MPF-CADE Nº 5, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio de sua representante junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE), no exercício das atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal; e no 
artigo 5°, inciso II, alínea “c”, da Lei Complementar n° 75/93: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis; 

CONSIDERANDO que, dentre outras, é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos à atividade econômica, em observância aos princípios constitucionais consagrados à matéria, e que a Constituição Federal, em seu artigo 170, 
dispõe que a ordem econômica possui fundamento na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o fim de assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da livre concorrência e a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO, ainda, a determinação constitucional no sentido de que a legislação deve reprimir o abuso de poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (artigo 173, §4); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.529/2011, de 30 de novembro de 2011, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, 
dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e prevê os diversos agentes públicos que devem garantir tal defesa, entre 
outros, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e, com atuação permanente nele, um ofício do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO, portanto, que, por integrar diretamente o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o Ministério Público 
Federal possui prerrogativa de monitoramento de todas as investigações e processos que tramitam na autarquia da defesa da concorrência, sob a qualidade 
de fiscal da lei e da ordem jurídica, e que, por sua própria iniciativa, também detém atribuição constitucional e legal para realizar o acompanhamento 
mais direto de setores econômicos e mercados que julgar críticos do ponto de vista concorrencial, tomando as medidas que julgar cabíveis, conforme o 
caso; 

CONSIDERANDO que a atual representante do Ofício junto ao Cade recebeu protocolo de petição, acompanhada de mídia, em nome 
do Sindicato das Empresas e Pequenas Empresas, Microempresas de Transporte Rodoviário de Veículos no Estado de Goiás (Sintrave-GO), em 2 de 
setembro de 2019, pela qual se denunciavam acontecimentos ilícitos bastante sérios no mercado nacional de cegonheiros, não só do ponto de vista 
concorrencial e econômico, como também criminal; 
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CONSIDERANDO que alguns dos agentes econômicos envolvidos neste mercado, e também membros da sociedade civil, oficiaram 
ao Cade, relatando, de modo geral, a mesma ordem de acontecimentos, dando origem ao Procedimento Preparatório nº 08700.001043/2016-01, 
atualmente convolado em Inquérito Administrativo; 

CONSIDERANDO que, em pesquisa preliminar junto ao Setor Processual do Cade, foram identificados outros processos e 
investigações em que o Sintrave e outros agentes econômicos do mercado de transporte de veículos figuram envolvidos, ora como denunciantes, ora 
como integrantes do polo passivo; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade fim destinado a: (I) acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de 
ajustamento de conduta celebrado; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a 
tutela de interesses individuais disponíveis; e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo, em caráter SIGILOSO, com vistas ao acompanhamento geral do mercado 
nacional de transporte rodoviário de veículos, e, em particular, da investigação dos fatos específicos trazidos a conhecimento pelo Sintrave-GO, 
circunscrevendo-os no âmbito da defesa da concorrência, e eventuais consequências mediatas a consumidores. 

Para tanto, determina-se, como providências iniciais a serem tomadas (“a” e “b”), e, futuramente, ao longo do procedimento de 
acompanhamento (“c” em diante): 

a) a autuação desta portaria como peça inaugural de procedimento administrativo (Instrução Normativa SG/MPF nº11/2016, artigo 
3º c/c Resolução CNMP nº 174/2017, artigo 9º) e sua imediata publicação (Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 16, §1º, inciso I c/c Resolução CNMP 
nº174/2017, artigo 9º); 

b) que se anexem ao procedimento administrativo, concomitantemente à sua instauração, (b.1) a petição de 02.09.2019, protocolada 
diretamente neste Ofício, e seus respectivos anexos, recebidos no formato de mídia digital, preservando a continuidade cronológica dos documentos; 
(b.2) cópia da resposta, por e-mail, do setor de Coordenação Geral Processual do Cade, de 26.10.2020, informando resultados de consulta processual 
solicitada; (b.3) o Despacho SG Instauração PP nº 14/2016, de 09.03.2016, pelo qual foi instaurado, no âmbito do Cade, procedimento preparatório 
quanto aos mesmos fatos; (b.4) o despacho SG Instauração IA nº 31/2016, de 01.11.2016, pelo qual foi instaurado Inquérito Administrativo, pelo Cade; 
(b.5) outros documentos que se julgar convenientes daquele processo, em especial, petições do Sintrave-GO, documentos decisórios e outros que atestem 
o avanço efetivo já alcançado pela instrução. 

c) que se proceda à pesquisa no arquivo interno do Ofício junto ao Cade, visando detectar o recebimento, anterior a 2019, de eventuais 
denúncias similares no mercado de cegonheiros, inserindo, se o caso, neste processo, ofícios, memorandos e eventuais documentos de teor informativo 
ou conclusivo – com atenção especial ao PA nº 1.00.000.014221/2014-13. 

d) que se proceda à análise mais apurada, após pesquisa processual recebida do setor de acompanhamento processual do Cade, de 
outras investigações e processos pretéritos na mesma temática, em especial, os que se vinculem ao protocolante Sintrave-GO – com atenção especial ao 
PA nº 08700.004390/2019-20, que investiga conduta de abuso de direito de petição (“sham litigation”). 

e) a continuação do acompanhamento do processo nº 08700.001043/2016-01, e outros que porventura tramitem no Cade, com relação 
ao mesmo mercado, em rotina quinzenal ou inferior. 

f) a constante interface com os Ministérios Públicos estaduais e federal, solicitando informações sobre eventuais questões 
relacionadas, e, de outro lado, remetendo, respeitada a competência, indícios que forem levantados de eventual prática ilícita na seara criminal, cível e 
outras; 

g) por fim, que sejam expedidos ofícios, a respeito da instauração deste processo, à egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, ao peticionante e à ilustre Superintendência-Geral do Cade. 

 
Brasília, 26 de novembro de 2020. 

 
SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI 

Subprocuradora-Geral da República 
 Representante do Ofício junto ao Cade 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SUBPGR - PGR-00491947-2020| 
PORTARIA PGR/MPF-CADE Nº 6, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio de sua representante junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE), no exercício das atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal; e no 
artigo 5°, inciso II, alínea “c”, da Lei Complementar n° 75/93: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis; 

CONSIDERANDO que, dentre outras, é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos à atividade econômica, em observância aos princípios constitucionais consagrados à matéria, e que a Constituição Federal, em seu artigo 170, 
dispõe que a ordem econômica possui fundamento na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o fim de assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da livre concorrência e a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO, ainda, a determinação constitucional no sentido de que a legislação deve reprimir o abuso de poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (artigo 173, §4); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.529/2011, de 30 de novembro de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e prevê os diversos agentes públicos que devem garantir tal 
defesa, entre outros, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e, com atuação permanente nele, um ofício do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO, portanto, que, por integrar diretamente o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o Ministério Público 
Federal possui prerrogativa de monitoramento de todas as investigações e processos que tramitam na autarquia da concorrência, sob a qualidade de fiscal 
da lei e da ordem jurídica, e que, por sua própria iniciativa, também tem atribuição para realizar o acompanhamento mais direto de setores econômicos e 
mercados que julgar críticos do ponto de vista concorrencial, tomando as medidas que julgar cabíveis, conforme o caso; 

CONSIDERANDO que o mercado nacional de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço essencial e que responde, na ponta da 
cadeia econômica, por significativa parte do consumo das famílias, vem sendo alvo de constante análise e reflexão pelos agentes políticos e reguladores, 
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tendo em vista problemas que se repetem, em diversos contextos, de baixa competitividade no setor (principalmente a jusante, na fase de refino), 
repercutindo no nível de preços, ou em eficiência considerada aquém dos padrões desejáveis na prestação do serviço ou oferta do bem; 

CONSIDERANDO que, em grande parte por causa de tais características do mercado, foi motivado o lançamento do programa 
“Abastece Brasil”, em 24.04.2019, pelo Ministério de Minas e Energia, e que redundou, após trabalho cooperativo de vários órgãos envolvidos, no 
Relatório de Estudos atinentes ao artigo 2º da Resolução CNPE nº 12/2019, editada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e encaminhada 
ao Ministério de Minas e Energia, em caráter de recomendação; 

CONSIDERANDO que, após a produção do citado documento técnico, a Presidência do Cade, por via do Ofício nº 8351/2020, 
assinado e remetido a este gabinete em 26.11.2020, propôs a execução de trabalhos conjuntos de advocacia da concorrência no setor de GLP, entre o 
Cade e o Ministério Público Federal, ressaltando os benefícios que podem ser alcançados caso se consolide uma convergência de entendimentos entre os 
dois órgãos, a qual poderia ser encaminhada, em interface estreita com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), no sentido de aprimoramento do desenho 
regulatório existente; 

CONSIDERANDO, ainda, que, pela experiência desta Representante do Ofício junto ao Cade, a quantidade de processos 
administrativos sancionadores ligados ao mercado de GLP, no âmbito do Cade, é relativamente significativa, fato que, se bem apreendido, também poderá 
eventualmente contribuir para a busca de compreensão e solução de problemas de desenho regulatório do setor, na hipótese de que o desenho regulatório 
insuficiente favoreça a ocorrência de arranjos colusivos – sendo relevante a referência, no biênio de 2019/2020, de pelo menos dois exemplos de processos 
neste mercado (PAs nº 08012.006043/2008-37 e nº 0800.003067/2009-67), no seio dos quais este Ofício já realizou análise e acostou manifestação; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade fim destinado a: (I) acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de 
ajustamento de conduta celebrado; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a 
tutela de interesses individuais disponíveis; e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo, com objetivo de acompanhamento geral do mercado nacional de produção 
(refino), distribuição e revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), e ainda trechos de cadeias econômicas integrados, promovendo-se, se o caso, a 
advocacia da concorrência, em cooperação e interação com outros órgãos competentes. 

Para tanto, determinam-se as seguintes providências iniciais a serem tomadas: 
a) a autuação desta portaria como peça inaugural de procedimento administrativo (Instrução Normativa SG/MPF nº11/2016, artigo 

3º c/c Resolução CNMP nº 174/2017, artigo 9º) e sua imediata publicação (Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 16, §1º, inciso I c/c Resolução CNMP 
nº174/2017, artigo 9º); 

b) que se anexe ao procedimento administrativo, concomitantemente à sua instauração, cópia do ofício nº 8351/2020/GAB-
PRES/PRES/CADE, encaminhado, pela Presidência do Cade, em 26.11.2020, e respectivos anexos, atentando-se para a existência de conteúdo 
confidencial na documentação técnica remetida, e procedendo-se, se o caso, aos controles de acesso pertinentes; 

c) que seja expedido ofício, informando da instauração deste processo, à egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do 
Ministério Público Federal, consultando-a a respeito de agendamento de reunião para ser traçado um plano de trabalho conjunto entre Cade, 3ª CCR e 
Ofício do MPF junto ao Cade, remetendo-se, a seguir, à ilustre Presidência do Cade, informação quanto a este encaminhamento inicial; 

d) sejam juntados aos autos resumos das manifestações do MPF, perante o Cade, nesta matéria, nos últimos 5 anos, bem como 
pesquisas acerca da atuação da Autarquia antitruste ou questionamentos a ela enviados neste mesmo período, sobre o assunto. 

Façam-se conclusos os autos, oportunamente, consoante o cumprimento dos itens acima apontados, ou em 90 dias. Registros de praxe. 
 

SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI 
Subprocuradora-Geral da República 

Representante do Ofício junto ao Cade 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SUBPGR - PGR-00491948-2020| 
PORTARIA PGR/MPF-CADE Nº 7, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio de sua representante junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade), no exercício das atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição Federal; e no 
artigo 5°, inciso II, alínea “c”, da Lei Complementar n° 75/93: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis; 

CONSIDERANDO que, dentre outras, é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos à atividade econômica, em observância aos princípios constitucionais consagrados à matéria, e que a Constituição Federal, em seu artigo 170, 
dispõe que a ordem econômica possui fundamento na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o fim de assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da livre concorrência e a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO, ainda, a determinação constitucional no sentido de que a legislação deve reprimir o abuso de poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (artigo 173, §4); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.529/2011, de 30 de novembro de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e prevê os diversos agentes públicos que devem garantir tal 
defesa, entre outros, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e, com atuação permanente nele, um ofício do Ministério Público Federal 
(MPF); 

CONSIDERANDO, portanto, que, por integrar diretamente o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o Ministério Público 
Federal possui prerrogativa de monitoramento de todas as investigações e processos que tramitam na autarquia da concorrência, sob a qualidade de fiscal 
da lei e da ordem jurídica, e que, por sua própria iniciativa, também tem atribuição para realizar o acompanhamento mais direto de setores econômicos e 
mercados que julgar críticos do ponto de vista concorrencial, tomando as medidas que julgar cabíveis, conforme o caso; 

CONSIDERANDO os desafios à livre concorrência que o setor portuário brasileiro tem apresentado, pelo menos nas últimas duas 
décadas, desde o início do processo de transformação do modelo anterior de gestão do setor, advento trazido pela Lei nº 8.630/1993, e depois 
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complementado pela Lei nº 12.815/2013, e que redundou, em suma, em um esforço de modernização de infraestrutura e paralela atração do investimento 
privado, além de criada, em 2003, como órgão regulador, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), competente para normatização e 
fiscalização; 

CONSIDERANDO que, neste sistema, a exploração privada direta ocupa papel fundamental, a partir de regimes de concessão e 
arrendamento de espaços portuários, tendo, como contraparte, a atuação da agência reguladora, que intervém de modo circunscrito, em prol do interesse 
público e para garantir a prestação contínua do serviço, adequando-a a um modelo de gestão eficiente e atrativo; 

CONSIDERANDO que, apesar dos esforços de consolidação do novo modelo de gestão de portos, há complexidades inerentes a este 
setor que ainda não foram suficientemente equacionadas, as quais derivam, em grande medida, da intrincada cadeia de agentes econômicos envolvidos, 
desde o transporte internacional de mercadorias, através de armadores, até a entrega final a importadores, vários destes agentes verticalizados e 
competindo entre si em mais de um ponto na cadeia; 

CONSIDERANDO que uma das questões concorrenciais de relevo que têm sido discutidas de modo recorrente, e que diz respeito, 
justamente, às relações econômicas e contratuais que os agentes econômicos estabelecem entre si, é a cobrança de taxas entre os envolvidos na 
movimentação de cargas no porto, em especial a chamada “THC2” (sigla para Terminal Handling Charge-2), correlata ao transporte horizontal interno 
ao terminal portuário, e que é cobrada pelos operadores portuários dos recintos alfandegados; 

CONSIDERANDO que a Antaq, na qualidade de órgão regulador, autorizou a cobrança desta taxa (por intermédio de Resolução nº 
2.389/2012), posteriormente atualizada pela Resolução nº 34/2019, ainda vigentes, entendendo-a apropriada do ponto de vista regulatório e do 
desenvolvimento do setor, mas que o Cade, por outro lado, tem consolidado jurisprudência no sentido de proibir a cobrança, por compreendê-la como 
prejudicial à concorrência, instaurando-se, deste modo, uma divergência entre os dois órgãos, cada qual, de modo autônomo e específico, em sua esfera 
de atribuição, mas, certamente, em prejuízo à segurança jurídica e à desejável previsibilidade de aplicação do conjunto de normas atinentes, sobretudo 
da perspectiva do administrado; 

CONSIDERANDO que, justamente por causa desta preocupação, o Cade, por meio de sua Presidência, remeteu à egrégia 3ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com ciência a este gabinete, o ofício nº 5564/2020/GAB-PRES/PRES/CADE, assinado em 
29.11.2020, pelo qual se descreve a mesma ordem de problemas, ressaltando a necessidade de que se obtenha, tão logo possível, uma uniformização de 
entendimento entre os agentes públicos envolvidos (Cade e Antaq), a respeito da possibilidade de se aclarar as condições de cobrança da taxa THC2, e 
que, para que tal entendimento seja alcançado, entende pertinente a colaboração prévia do Ministério Público Federal, para o aprimoramento de propostas 
e eventuais soluções quanto ao problema; 

CONSIDERANDO, ainda, que, no decorrer do biênio 2019/2020, este Ofício junto ao Cade teve a oportunidade de analisar e se 
manifestar em dois processos que tramitaram na Autarquia antitruste, cujo objeto consistia, precisamente, na cobrança da taxa THC2 (PAs nº 
08700.005418/2017-84 e nº 08700.005499/2015-51); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 8º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade fim destinado a: (I) acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de 
ajustamento de conduta celebrado; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que enseje a 
tutela de interesses individuais disponíveis; e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo, com objetivo de acompanhamento geral do funcionamento do setor portuário 
brasileiro, no que se refere em especial à cobrança da taxa “THC2”, procurando-se esclarecer e levantar informações sobre o tema, assim como colaborar 
na proposição de alternativas ao potencial estado conflitivo entre as esferas concorrencial a regulatória em suas posições sobre referida taxa, em 
cooperação e interação contínuas com os órgãos competentes. 

Para tanto, determinam-se as seguintes providências iniciais a serem tomadas: 
a) a autuação desta portaria como peça inaugural de procedimento administrativo (Instrução Normativa SG/MPF nº11/2016, artigo 

3º c/c Resolução CNMP nº 174/2017, artigo 9º) e sua imediata publicação (Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 16, §1º, inciso I c/c Resolução CNMP 
nº174/2017, artigo 9º); 

b) que se anexe ao procedimento administrativo, concomitantemente à sua instauração, cópia do ofício nº 5564/2020/GAB-
PRES/PRES/CADE, encaminhado, pela Presidência do Cade, em 29.11.2020, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI-Cade), e respectivos anexos 
citados no documento, procedendo-se ao controle de sigilo, caso existam versões confidenciais; 

c) que seja expedido ofício, informando da instauração deste processo, à egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do 
Ministério Público Federal, consultando-a a respeito de agendamento de reunião para ser traçado um plano de trabalho conjunto entre Cade, 3ª CCR e 
Ofício do MPF junto ao Cade, remetendo-se, a seguir, à ilustre Presidência do Cade, informação quanto a este encaminhamento inicial; 

d) que sejam juntados aos autos resumos das manifestações do MPF perante o Cade, nesta matéria, nos últimos 5 anos, bem como 
pesquisas de atuação da Autarquia antitruste ou questionamentos a ela enviados neste mesmo período, sobre o assunto. 

Façam-se conclusos os autos, oportunamente, consoante o cumprimento dos itens acima apontados, ou em 90 dias. Registros de praxe. 
 

SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI 
Subprocuradora-Geral da República 

Representante do Ofício junto ao Cade 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SUBPGR - PGR-00491955-2020| 
PORTARIA PA PGR/MPF-CADE Nº 8, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), por intermédio de sua representante junto ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), no exercício das atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição 
Federal; e no artigo 5°, inciso II, alínea “c”, da Lei Complementar n° 75/93: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, dentre outras, é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos à atividade econômica, em observância aos princípios constitucionais consagrados à matéria, e que a Constituição Federal, em seu artigo 170, 



DMPF-e Nº 240/2020- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 22 de dezembro de 2020 Publicação: quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 6 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

dispõe que a ordem econômica possui fundamento na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o fim de assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da livre concorrência e a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO, ainda, a determinação constitucional no sentido de que a legislação deve reprimir o abuso de poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (artigo 173, §4); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.529/2011, de 30 de novembro de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e prevê os diversos agentes públicos que devem garantir tal 
defesa, entre outros, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e, com atuação permanente nele, um ofício do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO, portanto, que, por integrar diretamente o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o Ministério Público 
Federal possui prerrogativa de monitoramento de todas as investigações e processos que tramitam na autarquia da concorrência, sob a qualidade de fiscal 
da lei e da ordem jurídica, e que, por sua própria iniciativa, também tem atribuição para realizar o acompanhamento mais direto de setores econômicos e 
mercados que julgar críticos do ponto de vista concorrencial, tomando as medidas que julgar cabíveis, conforme o caso; 

CONSIDERANDO a relevância do setor de telefonia móvel para o desenvolvimento socioeconômico do país, em vista da sua 
contribuição para a ampliação da inclusão social e para a melhoria da produtividade da economia nacional, devendo ser tratado como serviço essencial; 

CONSIDERANDO o elevado grau de concentração apresentado no setor, em que apenas quatro empresas detêm, atualmente, mais 
de 95% do mercado nacional; 

CONSIDERANDO a concretização da alienação da empresa Oi S.A. ao consórcio formado pelas empresas Telefônica, Tim e Claro, 
no leilão realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 14.12.2020, que ocasionará um aumento no nível de concentração já preocupante deste 
mercado; 

CONSIDERANDO, ademais, os riscos de prejuízo à concorrência em tese advindos da ampliação da concentração de qualquer 
mercado, especialmente em razão da redução da pressão competitiva - que, enfraquecida, por seu turno, deixa de incentivar a diminuição de preços e o 
aumento da qualidade dos bens e serviços produzidos -, e  tendo em conta que, além disto, é notório que mercados fortemente concentrados favorecem a 
ocorrência de práticas infrativas à concorrência, em especial, a emergência de cartéis, e suas condutas correlatas, como fixação de preços, divisão de 
mercados e troca de informações concorrencialmente sensíveis; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.529/2011 estabelece que os atos de concentração de mercado devem ser previamente submetidos 
à análise da autoridade antitruste para aprovação, a fim de que sejam avaliados os impactos concorrenciais decorrentes da operação; 

CONSIDERANDO, além disto, os fatos narrados na representação da empresa ALGAR TELECOM, endereçada à Superintendência-
Geral do Cade, na data de 12.11.2020, na qual se alega, especificamente, a prática de condutas anticoncorrenciais pelas empresas de telefonia na atuação 
do consórcio formado para a aquisição da empresa Oi; 

CONSIDERANDO também a necessidade de acompanhamento mais próximo do mercado nacional de telefonia, em especial, dos 
potenciais impactos de preços advindos da concretização da operação descrita, e outros efeitos decorrentes, como a possível redução da qualidade e da 
cobertura dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel; 

CONSIDERANDO, por fim, que, de acordo com o artigo 8º da Resolução nº. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: (I) acompanhar o cumprimento das cláusulas 
de termo de ajustamento de conduta celebrado; (II) acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; (III) apurar fato que 
enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; e (IV) embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo para acompanhamento de eventuais impactos prejudiciais à concorrência advindos 
da antecitada aquisição, em leilão, dos ativos de telefonia móvel detidos pela empresa Oi, pelo consórcio formado pelas empresas Telefônica-Vivo, Tim 
e Claro. 

Para tanto, determina-se, como providências iniciais a serem tomadas ("a" a “d”), e, futuramente, ao longo do procedimento de 
acompanhamento ("e” a “g”): 

a. a autuação desta portaria como peça inaugural de procedimento administrativo (Instrução Normativa SG/MPF nº11/2016, artigo 3º 
c/c Resolução CNMP nª174/2017, artigo 9ª) e sua imediata publicação (Resolução CSMPF nª 87/2006, artigo 16, §1º, inciso I c/c Resolução CNMP 
nº174/2017, artigo 9º); 

b. que se anexem ao procedimento administrativo, concomitantemente à sua instauração, (i) a representação da empresa Algar 
remetida ao Cade, em 12.11.2020 e (ii) a nota técnica posteriormente encaminhada, em 10.12.2020, quanto aos mesmos fatos, assinada pelo Professor 
Alessandro Octaviani; 

c. que seja expedido ofício, informando da instauração deste procedimento, à Egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) 
do Ministério Público Federal, observando-se a conexão do presente objeto apurado com temas de seu acompanhamento regular, a partir dos trabalhos 
desenvolvidos no GT Telecomunicações e no GT Mercado de Capitais; 

d. que sejam expedidos ofícios aos Ministérios Públicos de todo o Brasil, de âmbito federal e estadual, dando ciência e breve 
informativo sobre a  instauração deste procedimento; 

e. o acompanhamento de eventual processo administrativo que seja instaurado pelo Cade, com relação aos fatos apresentados sobre 
possíveis irregularidades cometidas pelas empresas formadoras do consórcio vencedor do leilão da empresa Oi, realizado em 14/12/2020; 

f. o acompanhamento de eventual processo administrativo que seja instaurado pelo Cade, para a análise da operação correlata à 
alienação dos ativos de telefonia móvel da Oi, no leilão realizado em 14/12/2020; 

g. a inclusão de outros documentos de que se tiver conhecimento e que sejam relacionados ao esclarecimento da matéria, como 
decisões judiciais ou administrativas, notícias de veículos especializados e outros; 

Façam-se conclusos os autos, oportunamente, consoante o cumprimento dos itens acima apontados, ou em 90 dias. Registros de praxe 
nos sistemas informatizados. Publique-se, conforme os regramentos institucionais vigentes. 

 
SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI 

Subprocuradora-Geral da República 
Representante do Ofício junto ao Cade 
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CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00492527-2020| 
PORTARIA N° 109, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Instauração de Inquérito Administrativo. 
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 65, III, e pelo art. 3º, VI e XI, ambos do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal 
(Resolução CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CMPF, autuado sob o número nº 1.00.002.000094/2020-01, 

decorrente do PGEA Administrativo 1.13.000.000564/2020-91, para apurar a responsabilidade funcional de membro do Ministério Público Federal nos 
fatos descritos na DECISÃO nº 173/2020-ER, que se enquadram no art. 236, caput, incisos III e IX, da Lei Complementar nº 75/93. 

Art. 2º Designar a Subprocuradora-Geral da República SANDRA VERÔNICA CUREAU e os Procuradores Regionais da República 
JOSÉ ROBALINHO CAVALCANTI e MARCELO ANTÔNIO CEARÁ SERRA AZUL para comporem a Comissão de Inquérito Administrativo, sob 
a presidência do primeiro nominado, e cumprirem os encargos desta designação. 

Art. 3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da apuração, a contar da data de instalação dos trabalhos, consideradas as 
eventuais prorrogações de lei. 

Art. 4º Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão observem com exatidão os limites apuratórios, limites esses 
que poderão ser ampliados com autorização da CMPF, precedida da indispensável provocação nesse sentido pela presidência dos trabalhos e a devida 
intimação do indiciado acaso julgado necessário, ante a notícia de novos fatos surgidos ao longo da instrução processual, ficando a critério da Comissão 
a confirmação ou a substituição do tipo infracional. 

Art. 5º Após a finalização dos trabalhos e a elaboração do respectivo parecer conclusivo, a Comissão deverá encaminhar os autos à 
Corregedoria do Ministério Público Federal. 

Art. 6º A Comissão de Inquérito tem sua sede na Procuradoria Geral da República, na SAF Sul Quadra 4 Conjunto "C" Brasília-DF, 
CEP: 70.050-900, e funcionará nas dependências determinadas por sua presidente. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 
ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00072301-2020| 
PORTARIA N° 27, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais; 
Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 

129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/1985); 
Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a defesa de 

interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União 
(LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando a necessidade de acompanhamento da estruturação de unidades de rede de frio do programa Nacional de Imunizações 
e para Vigilância Epidemiológica, Portaria nº 3248/2020, editada pelo Ministério da Saúde. 

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato 1.13.000.003946/2020-76 em PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, com 
a finalidade de “Acompanhar as políticas públicas destinadas a estrutura de refrigeração indispensável à vacinação da população contra os males do 
Covid-19", mediante financiamento federal (Portaria Ministério da Saúde n. 3248, de 2 de dezembro de 2020). 

Publique-se a Portaria. 
 

THIAGO PINHEIRO CORRÊA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00072307-2020| 
PORTARIA Nº 27, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais; 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 
129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a defesa de 
interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União 
(LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando que, embora encerrado o prazo de tramitação deste procedimento, ainda não foi possível concluir sua instrução. 
RESOLVE converter o presente Procedimento nº 1.13.000.000405/2020-96 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade de "Apurar 

supostas ilícitos na Agência de Parintins, atribuídos a ex-funcionário da instituição". 
Publique-se portaria. 

 

THIAGO PINHEIRO CORREA 
Procurador da República 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00064210-2020| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 1.277, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003779/2020-13 
 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado nesta Procuradoria com o intuito de apurar alegada irregularidade atribuída à 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, consistente no suposto desrespeito aos princípios da ampla concorrência e da isonomia, no que se 
refere à inscrição e ao preenchimento das vagas ofertadas no Processo Seletivo para Discentes aos Cursos FIC (Formação Inicial Continuada) em EaD – 
2020.2, regido pelo Edital de Seleção NEad/CODAI/UFRPE Nº 10/2020. 

O noticiante formulou representação com o seguinte conteúdo: 
A Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, lançou edital de nº 10/2020, com a promoção de Cursos de Formação Inicial 

e Continuada – FIC na modalidade de ensino a distância. Segundo o documento, a data para inscrição iniciada no dia 01/12/2020 e estendendo-se até o 
dia 15/12/2020 onde são contemplados 10 cursos em diferentes seguimentos. Hoje, 02/12/2020, só está disponível dois cursos, onde sequer há 
informações sobre os demais e se já foram preenchidas (muito rápido em menos de 24h). As vagas são divididas o de 100 são destinadas aos docentes e 
as demais ao público em geral, no entanto, segundo informações constantes, informa que as inscrições serão por ordem e que caso haja excedentes, será 
criada uma lista de espera. As informações quanto a essas vagas não estão expressas de forma clara! Visto que não há como os interessados ter 
conhecimento de sua colocação ao efetuar o cadastro junto ao sítio, tampouco é dado ciência de na propaganda de que 100 das 200 vagas para cada curso, 
totalizando um número de 2.000 já são destinadas aos que já são da casa. O devido processo seletivo deveria se dá por meio de sorteio eletrônico aberto 
ao público, através de canais na internet. Não há obediência aos Princípios como os da Ampla Concorrência e Isonomia. Até mesmo os canais de 
comunicação da instituição estão de forma implícita no site, sendo necessário junto a aba “Contato” no sítio oficial, ter que ser realizado o download de 
um PDF com os contatos. 

Nesse contexto, no dia 09/12/2020, foi expedido o Ofício requisitório nº 5005/2020 – MPF/PRPE/EVCJ à Universidade Federal Rural 
de Pernambuco para, em 5 (cinco) dias, se pronunciar sobre o objeto dos autos. 

Na data de ontem, através do link http://ava.nead.codai.ufrpe.br/ead/, foi possível observar uma nota de cancelamento dessa etapa do 
concurso "com o objetivo de atender às solicitações do Ofício nº 5005/2020 do Ministério Público Federal". Além disso, o Edital foi retificado, com 
fulcro na Nota Técnica nº 104/2020/CGFS/DAF/SETEC, estabelecendo o sorteio eletrônico como processo seletivo, tal como solicitado pelo noticiante. 

Posteriormente, a Universidade Federal Rural de Pernambuco encaminhou o Ofício nº 201/2020-PJ-UFRPE/PGF/AGU, instruído, 
entre outros documentos, com cópia do Ofício nº 4427/2020, da lavra do diretor-geral do CODAI , em cujo documento informa que: “respeitando o 
princípio de ampla concorrência e isonomia, o CODAI através do NEAD resolve realizar o cancelamento da etapa dos resultados (ANEXO 03) e publicar 
uma retificação do edital com a reabertura para novas e manutenção das inscrições realizadas, bem como, a adoção de um quadro de vagas descriminando 
ampla concorrência e sistema de cotas para os candidatos, em atendimento as exigências da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 e legislação relacionada 
(ANEXO 04)”. 

Dessa forma, como se vê, a Universidade Federal Rural de Pernambuco adotou as providências necessárias para corrigir a alegada 
irregularidade, tendo inclusive cancelado a etapa do concurso para retificar o edital, reabrindo o prazo para as inscrições no certame. 

Forte nessas razões, promovo o arquivamento deste procedimento preparatório. 
Comunique(m)-se, eletronicamente, o(a) noticiante da presente decisão 
(Resolução CSMPF nº 87/2010, art. 17, § 1º), cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3º art. 17 do mesmo ato normativo. 
Em seguida, no prazo estipulado no § 2º do art. 17 da Resolução CSMPF nº 87, de 2010, encaminhem-se os autos à 1ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, para fins de revisão. 
 

 EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 
Procurador da República 
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