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 Evolução da jurisprudência do CADE 



Primeiro Paradigma (Lei nº 8884/94) 

Caso Ideiasnet/flynet 

Distinção da noção de controle para o direito 

societário e para o direito concorrencial. 

Relevância dos tipos contidos na Lei 6404/76 

(grupo econômico de fato e de direito; 

sociedades coligadas e controladas). Porém não 

absoluta. 

Influência dominante. 

Influência relevante. 

 
 



Referência influência relevante 

 AC n. 53500012487/2007. Rel. Cons. Carlos 

Ragazzo: 

 Participação acionária: 1- poder de controle; 2- 

poder de influência relevante; 3- participação 

societária passiva a- com ou b- sem possibilidade 

de acesso a informações sensíveis. 



Segundo paradigma 

 Lei 12.529/2011 

 Resolução CADE nº 2 

 Caso BNDESPAR/PRÁTICA 



Resolução 2/CADE 
 Critérios objetivos com maior aderência aos 

tipos da Lei 6.404/76 

 Art. 10 Nos termos do artigo 9°, II, são de 

notificação obrigatória ao Cade as aquisições de 

parte de empresa ou empresas que se 

enquadrem em uma das seguintes hipóteses: 

(Redação dada pela Resolução nº 09, de 1º de 

outubro de 2014)  

 I – Nos casos em que a empresa investida não 

seja concorrente nem atue em mercado 

verticalmente relacionado:  

 



 a) Aquisição que confira ao adquirente 

titularidade direta ou indireta de 20% (vinte por 

cento) ou mais do capital social ou votante da 

empresa investida;  

 b) Aquisição feita por titular de 20% (vinte por 

cento) ou mais do capital social ou votante, 

desde que a participação direta ou indiretamente 

adquirida, de pelo menos um vendedor 

considerado individualmente, chegue a ser igual 

ou superior a 20% (vinte por cento) do capital 

social ou votante.  

 



 II – Nos casos em que a empresa investida seja 

concorrente ou atue em mercado verticalmente 

relacionado:  

 a) Aquisição que conferir participação direta ou 

indireta de 5% (cinco por cento) ou mais do 

capital votante ou social;  

 b) Última aquisição que, individualmente ou 

somada com outras, resulte em um aumento de 

participação maior ou igual a 5%, nos casos em 

que a investidora já detenha 5% ou mais do 

capital votante ou social da adquirida.  



 Parágrafo único. Para fins de 

enquadramento de uma operação nas 

hipóteses dos incisos I ou II deste artigo, 

devem ser consideradas: as atividades da 

empresa adquirente e as atividades das 

demais empresas integrantes do seu grupo 

econômico conforme definição do artigo 4° 

dessa Resolução.  



Parecer ProCADE/PGF/AGU 343/2012 

 Influência relevante: 

 Não se confunde com conceito de controle do 

art. 9o, inciso I da Resolução 2. 

 “Deve ser aferida em cada caso não mais no 

momento do conhecimento da operação, mas 

sim por ocasião do julgamento do mérito do ato 

notificado”. 

 Desde que sejam ultrapassados os limites 

mínimos do art. 10 da Res. 2, permanence a 

importância do conceito de influência 

dominante,  



Resposta a indagações 

 2. O controle para o direito da concorrência 

deve ser diferente do controle societário?  

 

 3. Definição de influência relevante e 

requisitos para caracterização.  

 4. Influência relevante: apenas mérito ou 

requisito de notificação?  

 

 



 5- Quais são matérias mercadologicamente 

relevantes? 


