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• Conceito Legal de Ato de Concentração: “Aquisição de 
Controle”. 

• Aquisição de Participação Societária: Regra Res. CADE 2/12 
(alterada pela Res. CADE 9/14). 

• Controle vs. Participação Societária: Qual o melhor critério 
para definição de um Ato de Concentração?

• Proposta Revisão Res. CADE nº 2/12.

Agenda
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Conceito Legal de Ato de 
Concentração (Art. 90 Lei 12.529/11)

• Fusão entre duas ou mais empresas.

• Aquisição de controle ou parte de uma empresa. 
 

• Incorporação de empresas.

• Contratos de associação, consórcio ou joint venture 
(exceção a licitações e contratos decorrentes de 
licitação).
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Resolução CADE nº 2/12
Art. 9º As aquisições de participações societárias, previstas 
no artigo 90, II da Lei 12.529 são de notificação obrigatória 
quando:

• Acarretem a aquisição de Controle, unitário ou 
compartilhado; ou

• Preencham as regras “de minimis”  do artigo 10 desta 
Resolução. 

 
Não são de notificação obrigatória as aquisições 
realizadas pelo “cotrolador unitário”. 
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Resolução CADE nº 2/12
Questões:  
 
• O que devemos entender por “Controle, 

unitário ou comparilhado”?  
 
 

• O que devemos entender por “Controle 
comum, interno ou externo”? (Art.4º) 

 
 

• Esses dois conceitos tratam sobre as mesmas 
hipóteses?  

 
 

• Caso BNDES / Prática traz a resposta?
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Art. 10 Regra “de minimis”:

(a) Quando não houver relação horizontal ou vertical entre 
os grupos das partes envolvidas na operação:

• Aquisição de 20% ou mais do capital social total ou 
votante. 

 
• Aquisição de participação individual de 20% ou mais do 

capital social total ou votante, realizada por titular de 20% 
ou mais do capital social total ou votante da mesma
sociedade. 

Resolução CADE nº 2/12
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Art. 10 Regra “de minimis”:

(b) Quando houver relação horizontal ou vertical entre os 
grupos das partes envolvidas na operação:

• Aquisição de 5% ou mais do capital social total ou votante. 
 
• Aquisição de participação, individual ou somada com 

outras, que resulte em um aumento de participação do 
sócio adquirente, igual ou superior a 5% do capital social 
total ou votante, quando este sócio já for titular de 5% ou
mais do capital social total ou votante da mesma
sociedade. 

Resolução CADE nº 2/12
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Resolução CADE nº 2/12
Questões:  
 
 

• Qual o fundamento legal ou teórico para a adoção 
do critério de participação societária? 

 
 

• Qual a razão para a determinação das participações 
societárias de 5% e 20% na diferenciação das 
hipóteses de haver ou não relação vertical ou 
horizontal entre os grupos das partes envolvidas?  

 
 

• Esse critério de participação societária retrata bem 
situações teóricas ou empíricas de controle?  
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Conceito Controle

• Controle, interno ou externo. (Berle & Means e Fábio 
Konder Comparato) 
 

• Controle = poder de influência sobre matérias 
mercadologicamente relevantes (Calixto Salomão e Caso 
Ideiasnet / Flynet) 

 
• Poder de Controle Negativo e Positivo: Quórum de 

Deliberação (Societário)
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1.  “A”  detém  o  direito  de  nomear  2  conselheiros  de  “B”,  de  um  total  de  5;;
“X”  detém  o  direito  de  nomear  outros  2  conselheiros;;  e,
“Y”  detém  o  direito  de  nomear  1  conselheiro.  
O  quórum  de  deliberação  para  qualquer  matéria  é  de  4/5.

2.  “A”  não  detém  o  direito  de  nomear  diretores  e/ou  conselheiros  de  “C”  e  o  quórum  de  
deliberação  de  “C”  é  aquele  legal.

3. “D” possui capital pulverizado, sendo que “A” é o seu maior acionista, detendo o
segundo maior acionista participação de 0,9% e os demais participação inferior a
0,001% cada. O quórum de deliberação é aquele legal, baseado nos votos dos sócios
presentes em Assembleias e Reuniões de Conselho. Os demais sócios não estão
organizados, ou seja, cada um vota conforme os seus interesses.

Situação Teórica e Empírica
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Definição de Ato de Concentração

Questão: 
 
• Qual o melhor critério para a 

definição do conceito “Ato de 
Concentração”: Controle (lato
sensu) ou Participação Societária? 
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Proposta
 

• Alteração da Resolução CADE nº 2/12 para 
substituir o critério de participação societária para 
fins de definição de grupo econômico e Ato de 
Concentração por aquele de Controle (lato sensu).

 
• Elaboração de Guia, nos moldes daquele de Gun 

Jumping, em que são citadas, de forma 
exemplificativa, hipóteses de configuração de 
controle. 
 

• Uniformização do termo “controle” na “Nova 
Resolução” e no Guia proposto.
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OBRIGADO!

Rodrigo Zingales
zingales@zingalesadvogados.com.br


