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Ministério da Jus�ça e Segurança Pública - MJSP
Conselho Administra�vo de Defesa Econômica - CADE

SEPN 515, Conjunto D, Lote 4, Edi�cio Carlos Taurisano, - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70770-504 
Telefone: (61) 3031-1285 - www.cade.gov.br 

  

OFÍCIO Nº 1240/2021/UCD/PFE-CADE/CADE

Ao Senhor

Dr. André de Almeida Barreto Tostes

Representante legal do PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS

Av. República do Chile, nº 65, 20º Andar, Sala 2002

CEP: 20031-912 Rio de Janeiro - RJ

Tel: (21) 3224-8786

E-mail: andretostes@petrobras.com.br / valiante@petrobras.com.br/ vitorhader@petrobras.com.br

 

  Assunto: TCC n° 08700.002715/2019-30

 

                          Prezado Senhor,

 

1. Com relação à no�cia publicamente veiculada em data de hoje (Jaques Wagner e
petroleiros vão à Jus�ça contra venda da RLAM), e especificamente diante da propositura da ação
popular nº 1010015-05.2021.4.01.3300 (Senador Jaques Wagner e OUTROS x PETROBRAS e OUTRO - 6ª
Vara Federal da Seção Judiciária da BA), ressaltamos que qualquer ato de concre�zação/consumação de
desinves�mento em sede de cumprimento das obrigações pactuadas no Termo de Compromisso de
Cessação - TCC formalizado nos autos do presente processo deve obedecer à sua cláusula 4.4:

4.4.  Análises an�truste detalhadas da aquisição dos A�vos Desinves�dos pelos
compradores deverão ser feitas em no�ficações de atos de concentração independentes
ao CADE, na medida em que a no�ficação for obrigatória nos termos legais.

2. Importa asseverar que mesmo que a no�ficação não seja obrigatória, "é facultado ao
Cade, no prazo de 1 (um) ano a contar da respec�va data de consumação, requerer a submissão dos atos
de concentração que não se enquadrem no disposto " no ar�go 88 da Lei nº 12.529/11 (conforme § 7º do
mesmo disposi�vo). Por tais razões sugere-se que não seja concre�zada qualquer das vendas acordadas
no TCC sem a prévia análise da proposta integral pelo CADE.

 

WALTER DE AGRA JUNIOR

PROCURADOR CHEFE

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por Walter de Agra Júnior, Procurador-Chefe, em
23/02/2021, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de
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dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0869949 e
o código CRC AAD3DDF3.

Referência: Ao responder este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 08700.002715/2019-30 SEI nº 0869949


