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voltada para a defesa da concorrência. Sem boa estrutura de raciocínio, o julgado sugere que a atribuição

seria do MPF em razão do caráter nacional - e não local - da lesão. Para isso, seria importante, no caso em

exame, demonstrar que a conduta e a estratégia da empresa eram nacionais, não tendo ocorrido apenas em

São Paulo.

4) O perfil dos membros do MPF

Conferi no sítio eletrônico a composição dos Ofícios de Ordem Econômica da Procuradoria da República em

SP. São eles : 39e Ofício: Marcos José Gomes Corrêa; 40s Ofício: Adriana da Silva Fernandes; 4Ls Ofício: Luiz

Fernando Gaspar Costa. Nenhum deles tem reputação conspícua, seja por trabalhar demais, seja por querer

aparecer demais.

Espero que isso possa te ajudar.

Abs.,
Marcello

From: Flesch, Esther M. <Esther. Flesch @trenchrossi,com>
Sent: Friday, February lO,2Ot7 8:17 PM

To: marcellomiller@hotmail.com
Subject: Fwd: Loc 3TKVIY - Emitido - MARCELLO MILLER

lnício da mensagem encaminhada

De: "Monge, Bianca" <Bianca.Monge@trenchrossi.com<mailto:Bianca.Monge@trenchrossi.com>>
Data: L0 de fevereiro de 2017 19:51:40 BRST

Para: "Flesch, Esther M." <Esther.Flesch@trenchrossi.com<mailto:Esther.Flesch@trenchrossi.com>>
Assunto: FW: Loc 3TKVIY - Emitido - MARCELLO MILLER

From: cesar Imailto:cesar@travelalacarte.com.br]

------ Mensagem original ------
De: Reserva Facil <noreply@reservafacil.tur.br<mailto:noreply@reservafacil.tur.br>>
DaLa: t0/02177 79:45 (GMT-03:00)

Para:cesar@travelalacarte.com.br<mailto:cesar@travelalacarte.com.br>
Assunto: Loc 3TKVIY - Emitido - MARCELLO MILLER

[cid:com_samsung_android_email_attachmentprovider-1-3951-RAW-1486763 2526191



Bilhete Eletrônico

Ihttp://app. reservafacil.tur.brletkt/imaeens/cias/hd r/J. pne]

Nome do Passageiro

MARCELLO MILLER

Número do bilhete

9s7 2142339703

Voo

Classe

LOC Cia

Origem

Destino(s)

Data

Saída/Chegada

Bagagem

JJ 3907

L

SDU - Rio de Janeiro
Santos Dumont

CGH - São Paulo
Congonhas

L3/02/2017

07:45108:50

23 Kilos

JJ 3932

L

CGH - São Paulo

Congonhas



SDU - Rio de Janeiro
Santos Dumont

t3l02/2017

14:00115:00

23 Kilos

Valor Tarifas

Rs 955,90

Iaxa de embarque

Rs 55,36

Total

R$ 1.011,26

COMPROVANTE - REMUNERAçÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

10102120L7 - 19:45

Nome do Passageiro

MARCELLO MILLER

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2142339703

LOC (Localizador da reserva)

3TKVIY

RAV

RS 95,59

Data de emissão

10102120!7 - L9:45

LOC (Localizador da reserva)



3TKVIY

Formas de Pagamento

Mastercard

Número do Cartão

552316**** * *9467

Cód. Autorização

651113

Valor Total

Rs 1.106,85

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível

dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variaçöes cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa
promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu

emissor

Orientações para Embarque
* Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
* Não se esqueça de levar seus documentos originais:
* Carteira de ldentidade para voos nacionais
* Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
* Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
* SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

This message may contain confidential and privileged information. lf it has been sent to you in error, please reply to advise the
sender of the error and then immediately delete this message. Please visit www.trenchrossiewatanabe.com.brldisclaimer for other
important information concerning this message.



------from:- MartelfieJt/itler-<rnareellomiller@hotmail;eonì>-----
Sent terça-feira, L4 de fevereiro de 201-7 08:32

To: Flesch, Esther M.

Subject sobre o caso que discutimos ontem

1) lmprobidade administrativa da empresa no âmbito do financiamento do BNDES:

Se houve ato de improbidade administrat¡va, e a empresa induziu ou concorreu para sua prática ou dele se

beneficiou, ainda que indiretamente, ela também responde (art. 3s da LIA).

As hipóteses de improbidade mais prováveis seriam a do art. 10, Vl (realizor operaçõo financeira sem

observância das normos legois e regulomentares ou aceitar garontia insuficiente ou inidônea), e, mais

remotamente, a do art. 1-0, Xll (permitir, focilitar ou concorrer para que terce¡ro se enriqueça ilicitomentel, da

LlA. É importante, para conferir robustez à tese da competência da Justiça Federal, encontrar indícios iniciais

de que a empresa induziu os agentes públicos do BNDES a deixar de observar, na concessão dos

financiamentos, regras legais ou regulamentares aplicáveis ou a preterir ou relaxar garantias. Não deve ser

difícildemonstrar que a empresa ocultou do BNDES a existência de múltiplos aspectos ilícitos da operação

financiada.

Pode ser que, mais adiante, a tese não levante voo: é defensável que a improbidade só se configura quando a

regra inobservada é condicionante específica da concessão do financiamento. Mas, como argumento para a

modificação da competência e da atribuição, acho que pode funcionar.

2)A plausibilidade da tese de improbidade administrativa basta para modificar a competência e a atribuição?

Pelo que entendi, o MP/SP fundamenta seus inquéritos civis públicos no fato de ter havido prejuízo resultante

de preterição de regra de defesa da concorrência. O fator de atração da atribuição do MPF seria a

improbidade administrativa de empregados públicos federais, induzida por empresa privada, consistente na

liberação de financiamento com ocultação de que a concessão de obra pública fora obtida com preterição

de regra de defesa de concorrência e, possivelmente, corrupção.

Cabe, então, dizer que a causa de pedir das ações que podem resultar dos inquéritos civis públicos do MP/SP

está contida na causa de pedir da ação de improbidade administrativa que incumbe ao MPF propor. No

mínimo, isso atrairia a "conexão ampla" do 5 3e do art. 55 novo CPC.

3)A incidência em tese de competências administrativas do CADE

Embora seja verdade que o STJ rejeita, em princípio, a tese de que competências de autarquia não bastam,
per se, para modificar a competência, também é verdade que tanto o STF quanto o STJ vêm entendendo que

a presença no polo ativo do MPF, como órgão da União, atrai a competência da Justiça Federal - a questão

está em saber se o MPF tem atribuição para a causa em exame. Nesse sentido, encontrei ao menos um
julgado do STJ - o REsp 677.585 (relator o Min. Fux, com voto-vista do Min. Zavascki, ambos tendo vindo a ser

Ministros do STF) - que conclui pela atribuição do MPF para a propositura de ação civil pública estritamente


