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Fundos de Investimento
– Lei 8.884/94: sem regra específica

– Resolução CADE 02/2012

– Resolução CADE 09/2014

 Poucos julgados
 Pouca discussão – SG, ProCade, Tribunal – sobre especificidades do Fundo

 Critérios de notificação x análise do mérito

 Fundos não seguem regras das sociedades – natureza condominial - suas 
regras são “personalizadas” por seu objetivo

 Diferentes Reguladores, diferentes bens protegidos, diversos conceitos



Principais Mudanças

• Natureza e extensão da obrigação suspensiva

• Os atos ... não podem ser consumados...

• ...deverão ser preservadas as condições de concorrência...

Controle

Gestão

Independência decisória

Troca de informações concorrencialmente sensíveis



Principais Mudanças

• Novo critério de submissão (não há mais o critério de 20% de market share):

• Pelo menos um dos grupos envolvidos na operação deve ter registrado, no
último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no
País, no ano anterior à operação, igual ou superior a R$750MM*

E

• Pelo menos um outro grupo envolvido na operação deve ter registrado, no
último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no
País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$75MM*

• Art. 87, § 7º: faculdade do CADE de requerer a notificação após 01 ano da
consumação.

* Esses valores poderão ser adequados por Portaria Interministerial – MJ/MF, por indicação do Plenário
do CADE.



Conceito de Grupo

– Considera-se grupo econômico, para fins de cálculo 
dos faturamentos das partes, cumulativamente:

 as empresas que estejam sob controle comum, interno 
ou externo; e

 as empresas nas quais qualquer das empresas que 
estejam sob controle comum, seja titular, direta ou 
indiretamente, de 20% ou mais do capital social ou 
votante.



Fundos de Investimento – Primeira Regra
(Resolução CADE n. 2/2012)

– São considerados integrantes do mesmo grupo econômico, cumulativamente:
 os fundos sob a mesma gestão;

 o gestor;

 os cotistas direta ou indiretamente titulares de mais de 20% das cotas de pelo menos um 
dos fundos que estejam sob a mesma gestão; e

 as empresas integrantes do portfolio dos fundos em cujo capital o fundo participe direta 
ou indiretamente com 20% ou mais do capital social ou votante

Todos os
tipos de 
fundos?Só o gestor ou o 

grupo do 
gestor?
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Fundos de Investimento –Regra Atual
(Resolução CADE n. 9/2014)

…. O critério novo se adequa melhor à realidade dos fundos, mas.... O que 
diferencia da 
regra geral?

Por que a regra
geral não pode

ser aplicada
aqui?



Critério de Notificação

−Faturamento ou “volume de negócios” no Brasil para Fundos (??)

• O que é e o que deve ser considerado?

Dividendos

Ganhos de capital

• Devem ser considerados “volume de negócios”?



Fundos de Investimento – Regra Atual –Mérito
(Resolução CADE n. 9/2014)

.... No formulário de notificação, o CADE passa a exigir as seguintes informações

(relevantes, portanto, para a análise do mérito)

II.5.2. No caso dos fundos de investimento, são considerados integrantes do 
mesmo grupo econômico para fins de resposta a este aos demais itens deste 
Anexo, cumulativamente:

 o fundo;

 os fundos sob a mesma gestão (horizontal ou verticalmente relacionado às 
atividades da operação);

 o gestor;

 os grupos dos cotistas que detenham, direta ou indiretamente +20% das cotas
do fundo (sem menção ao controle);

 controladas do fundo e as empresas em que o fundo detenha
+20% de participação (horizontal ou verticalmente relacionado 
às atividades da operação). (diferenciação de controle)

Excluído o Grupo do 
Gestor

Todos os tipos
de fundos?

Controle vs. 20% de 
participação, então o 

que é controle 
aqui??
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Fundos de Investimento – Regra Atual –Mérito

(Resolução CADE n. 9/2014)



Atos de Concentração:
Troca de Informações 

Fundos de Investimento – Regra Atual –Mérito

(Resolução CADE n. 9/2014)



−Só o CADE define poder de controle em fundos

−Me parece que o conceito de influência dominante se aproxima mais

do que se pretende......

Conclusão



Atos de Concentração:
Troca de Informações 

Obrigada!


