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São Paulo, 17 de abril de 2014. 
 
À 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 
At: Dr. Vinícius Marques de Carvalho, Presidente do CADE 
SEPN 515 Conjunto D, Lote 4, Ed. Taurisano. 
CEP 70770-504 
Brasília – DF 
(via email: consulta012014@cade.gov.br) 
 
 

Ref.: Manifestação da CECORE sobre a 
a Consulta Pública n° 01/2014 que trata de 
modificações à Resolução nº 2 do CADE, 
que disciplina a notificação de aquisições 
de participações societárias à autoridade de 
defesa da concorrência. 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente do E. CADE, 
 

 
A Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da OAB/SP 

(“CECORE”) gostaria de fazer breves ponderações e sugestões sobre a Consulta Pública n° 
01/2014 que trata de modificações à Resolução nº 2 do CADE, que disciplina a notificação de 
aquisições de participações societárias à autoridade de defesa da concorrência. 
Ao todo são quatro alterações colocadas em debate: nova definição de grupo para fins de cálculo 
do faturamento no caso de operações envolvendo fundos;  exclusão da necessidade de  
notificação de operações de consolidação de controle e daquelas que resultem na condição de 
maior acionista individual;  alterações às hipóteses de atos de concentração considerados 
sumários; e inclusão da disciplina de notificação de debêntures, esclarecendo o momento da 
notificação desse tipo de negócio. Entende-se que o momento é bastante oportuno para revisitar 
tais temas, uma vez transcorrido aproximadamente dois anos da entrada em vigor da lei de 
defesa da concorrência. 

 
É sempre válido notar que o procedimento de consultas públicas, realizado 

por órgãos da Administração Pública em diversos países, entre eles o Brasil, é um instrumento 
utilizado para que os cidadãos possam opinar, conforme regras e prazos estipulados, sobre 
matérias que os órgãos pretendem normatizar. Trata-se de instrumento essencial para o exercício 
da democracia. 

 
Nesse sentido, a CECORE procura contribuir com todas as consultas públicas 

abertas pelo CADE, em atenção aos seus objetivos de fomentar o debate sobre questões 
relacionadas à defesa da concorrência no Brasil e de contribuir para o aperfeiçoamento 
institucional do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC. Para tanto, geralmente 
são criados grupos de estudo para cada consulta pública, que ficam encarregados de minutar a 
manifestação a ser apresentada pela CECORE. 

http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b8
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b8
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?182bfb0de43ace54a693a5ba94b8
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Especificamente na presente consulta, a CECORE considera necessário 
enaltecer a iniciativa e a intenção do CADE em criar critérios mais objetivos sobre a notificação 
de aquisições de participações societárias à autoridade de defesa da concorrência. 

 
Passa-se a tratar cada um dos pontos da consulta, sempre que necessário, 

sugerindo alterações no texto (redação proposta), com exclusões e inclusões, e apresentando os 
comentários pontuais da CECORE para cada ponto que entende pertinente, de modo a 
contribuir com uma análise mais apurada pelo CADE. 

 
De modo a facilitar a apresentação de suas sugestões e comentários, a 

CECORE elaborou a sua Manifestação em tabelas, conforme se observa a seguir. 
 
Sendo o que se apresentava para o momento, a CECORE reitera seus 

protestos de elevada estima e consideração, e coloca-se à disposição para quaisquer 
esclarecimentos, inclusive por meio de reunião, se esse E. CADE entender necessário. 

 
Atenciosamente,  

 
 
 

PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 
Vicente Bagnoli 

 
 

VICE- PRESIDENTE DA CECORE/OAB-SP 
Daniel Oliveira Andreoli 

 
 
 

PARTICIPARAM DA MANIFESTAÇÃO DA CECORE/OAB-SP 
 

André Franchini Giusti 
Antonio Garbelini Junior 

Barbara Rosenberg 
Bruno Lanna Peixoto 
Bruno Peres Carbone 

Joyce Honda 
Leda Batista 

Lilian Barreira Spina 
Marcelo Henrique Lapolla A. Andrade 

Murilo Sampaio Ferraz 
Olavo Zago Chinaglia 
Patrícia Agra Araújo 

Patricia Bandouk Carvalho 
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Notificação Obrigatória  

(Consulta Pública nº 01/2014) 

Redação Original 
Redação da 

Consulta Pública 
Redação Proposta Comentários 

Art. 9° As aquisições de 

participação societária de 

que trata o artigo 90, II, da 

Lei 12.529/2011 são de 

notificação obrigatória, 

nos termos do art. 88 da 

mesma lei, quando:  

I – Acarretem aquisição de 

controle;  

II – Não acarretem 

aquisição de controle, 

mas preencham as regras 

de minimis do artigo  

10; ou  

III – Sejam realizadas pelo 

controlador, na hipótese 

disciplinada no artigo 11.  

 

Art. 10 Nos termos do 

artigo 9°, II, são de 

notificação obrigatória ao 

CADE as aquisições de 

parte de empresa ou 

empresas que confiram ao 

adquirente o status de 

maior investidor 

individual, ou que se 

enquadrem em uma das 

seguintes hipóteses:  

Art. 9° As aquisições 

de participação 

societária de que 

trata o artigo 90, II, da 

Lei 12.529/2011 são 

de notificação 

obrigatória, nos 

termos do art. 88 da 

mesma lei, quando:  

I – Acarretem 

aquisição de controle;  

II – Não acarretem 

aquisição de controle, 

mas preencham as 

regras de minimis do 

artigo  

10. 

 

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: 

 

Exclusão do termo alteração da 
redação proposta para o inciso I do 
art. 9° para ler o seguinte:  
 
I – Acarretem aquisição de controle;  
 
Alteração do art. 10, I, b, da Resolução 
n. 2:  
 
“I – Nos casos em que a empresa 
investida não seja concorrente nem 
atue em mercado verticalmente 
relacionado:  
 

b) Aquisição feita por titular de 20% 

(vinte por cento) ou mais do capital 

social ou votante, excluídos os casos 

de aquisição feita por controlador, 

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.”  

Considerando que a exclusão do inciso III 
do art. 9º tem por objetivo afastar as 
operações de consolidação de controle 
das hipóteses de notificação obrigatória, 
devem ser alterados o inciso I da 
proposta de redação para excluir o 
termo “alteração” como também deve-
se excluir das situações previstas na 
alínea b, inciso I, do art. 10 as aquisições 
feitas por controladores.  
 

ALTERNATIVAMENTE: Permanecendo a 

redação proposta para o inciso I do art. 9 

º e para o art. 10, inciso I, alínea b, a 

“consolidação de controle” deve voltar 

ao rol de hipóteses de rito sumário.  
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Rito Sumário  

(Consulta Pública nº 01/2014) 

Redação Original Redação da Consulta Pública Redação Proposta Comentários 

Art. 8º São hipóteses enquadráveis 

no Procedimento Sumário, as 

seguintes operações:  

 

(...) 

 

II – Consolidação de controle: as 

aquisições de participação 

notificadas nos termos do artigo 11 

desta Resolução.  

 

(...) 

 

V – Baixa participação de mercado 

com integração vertical: as situações 

em que a empresa adquirente ou seu 

grupo não detinham, 

comprovadamente, participação 

superior a 20% nos mercados 

relevantes verticalmente integrados, 

antes da operação.  

(...) 

Art. 8º São hipóteses enquadráveis no 

Procedimento Sumário, as seguintes 

operações:  

 

(...) 

 

IV– Baixa participação de mercado com 

integração vertical: nas situações em 

que nenhuma das requerentes ou seu 

grupo comprovadamente controlar 

parcela superior a 30% de quaisquer 

dos mercados relevantes verticalmente 

integrados. 

 

V – Ausência de nexo de causalidade: 

concentrações horizontais que resultem 

em variação de HHI inferior a 200 desde 

que a operação não gere o controle de 

parcela de mercado relevante superior 

a 50%. 

(...) 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – Ausência de nexo de 
causalidade: 
concentrações horizontais 
que resultem em variação 
de HHI inferior a 200.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditamos que as 
transações com 
variação de HHI inferior 
a 200 continuem a não 
ser concorrencialmente 
preocupante (sem nexo 
de causalidade) em 
qualquer situação de 
participação de 
mercado.  
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Fundos de Investimento - Notificação  

(Consulta Pública nº 01/2014) 

Redação Original 
Redação da Consulta 

Pública 
Redação Proposta Comentários 

Art. 4º Entende-se como 

partes da operação as 

entidades diretamente 

envolvidas no negócio 

jurídico sendo notificado 

e os respectivos grupos 

econômicos.  

(...) 

 

§2° No caso dos fundos de 

investimento, são 

considerados integrantes 

do mesmo grupo 

econômico, 

cumulativamente:  

 

I – os fundos que estejam 

sob a mesma gestão;  

 

II – o gestor;  

 

III – os cotistas que 

detenham direta ou 

indiretamente mais de 

20% das cotas de pelo 

menos um dos fundos do 

inciso I; e  

 

IV – as empresas 

integrantes do portfolio 

dos fundos em que a 

participação direta ou 

indiretamente detida pelo 

fundo seja igual ou 

superior a 20% (vinte por 

cento) do capital social ou 

votante.  

 

Art. 4º. Entende-se como partes 

da operação as entidades 

diretamente envolvidas no 

negócio jurídico sendo 

notificado e os respectivos 

grupos econômicos. 

(...)  

 

§2° No caso dos fundos de 

investimento, são considerados 

integrantes do mesmo grupo 

econômico para fins de cálculo 

do faturamento de que trata 

esse artigo, cumulativamente:  

 

I- O grupo econômico de cada 

cotista que detenha direta ou 

indiretamente mais de 20% das 

cotas fundo envolvido na 

operação;  

 

II- As empresas controladas 

pelo fundo envolvido na 

operação e as empresas nas 

quais o referido fundo detenha 

direta ou indiretamente 

participação igual ou superior a 

20% (vinte por cento) do capital 

social ou votante; e  

 

III- As empresas controladas 

pelos fundos que estejam sob a 

mesma gestão do fundo 

envolvido na operação e as 

empresas nas quais esses 

fundos detenham direta ou 

indiretamente participação igual 

ou superior a 20% (vinte por 

cento) do capital social ou 

votante.  

Art. 4º. Entende-se como partes 
da operação as entidades 
diretamente envolvidas no 
negócio jurídico sendo 
notificado e os respectivos 
grupos econômicos.  
 
(...)  
 
 
 
 
§2° No caso dos fundos de 
investimento, são considerados 
integrantes do mesmo grupo 
econômico para fins de cálculo 
do faturamento de que trata 
esse artigo [art. 88], 
cumulativamente:  
 
 
 
 
I- O grupo econômico de cada 
cotista que detenha direta ou 
indiretamente mais de 20% das 
cotas fundo envolvido na 
operação;  
 
 
 
 
I- As empresas controladas pelo 
fundo envolvido na operação e 
as empresas nas quais o referido 
fundo detenha direta ou 
indiretamente participação igual 
ou superior a 20% (vinte por 
cento) do capital social ou 
votante.  
 

 

§3° A definição de grupo 

econômico deste artigo aplica-

se apenas para fins de cálculo 

do faturamento com vistas à 

determinação do atendimento 

dos critérios objetivos fixados 

no artigo 88 da Lei 12.529/2011, 

e não vincula decisões do Cade 

com relação à solicitação de 

informações e à análise de 

mérito dos casos concretos.”  

A exclusão do gestor e das 
controladoras das empresas sob 
mesma gestão foi positiva. Houve 
uma aproximação ao tratamento 
conferido às demais instituições 
sujeitas ao regime de notificação 
obrigatória. Não há razão para um 
tratamento diferenciado aos fundos 
de investimento.  
 
 
Exclusão do inciso III, art. 4º: 
Entende-se que houve um aumento 
na base de cálculo do faturamento 
para efeitos de notificação. Se, por 
um lado, o CADE reconhece que não 
faz sentido o gestor ser considerado 
parte do grupo econômico do 
fundo, objeto da operação, ainda 
assim incluiu empresas controladas 
pelos fundos sob mesma gestão. Na 
redação vigente, os fundos sob 
mesma gestão (e não as empresas 
destes fundos) eram considerados.  
 

Oportunamente se faz necessário 

aprofundar debates para a definição 

de faturamento de fundo de 

investimentos.  
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§3° A definição de grupo 

econômico deste artigo aplica-

se apenas para fins de cálculo 

do faturamento com vistas à 

determinação do atendimento 

dos critérios objetivos fixados 

no artigo 88 da Lei 12.529/2011, 

e não vincula decisões do Cade 

com relação à solicitação de 

informações e à análise de 

mérito dos casos concretos.”  
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Fundos de Investimento - Informações 

(Consulta Pública nº 01/2014) 

Redação 

Original 
Redação da Consulta Pública Redação Proposta Comentários 

Não eram 

requeridas 

informações 

específicas 

sobre fundos de 

investimento. 

II.5.2. No caso dos fundos de 

investimento, são considerados 

integrantes do mesmo grupo 

econômico para fins de resposta a este 

e aos demais itens deste Anexo, 

cumulativamente:  

a) O fundo envolvido na operação;  

b) Os fundos que estejam sob a mesma 

gestão do fundo envolvido na 

operação;  

c) O gestor;  

d) Os grupos dos cotistas, conforme 

definidos no item II.5.1., que detenham 

direta ou indiretamente mais de 20% 

das cotas do fundo envolvido na 

operação;  

e) As empresas controladas pelo fundo 

envolvido na operação e as empresas 

nas quais o referido fundo detenha 

direta ou indiretamente participação 

igual ou superior a 20% (vinte por 

cento) do capital social ou votante; e  

f) As empresas controladas pelos 

fundos que estejam sob a mesma 

gestão do fundo envolvido na operação 

e as empresas nas quais esses fundos 

detenham direta ou indiretamente 

participação igual ou superior a 20% 

(vinte por cento) do capital social ou 

votante.  

Observação: No que diz respeito aos 

agentes incluídos nas alíneas “b” e “f” 

do item II.5.2., fornecer listagem e 

demais informações somente dos 

fundos e empresas que sejam 

horizontal ou verticalmente 

relacionados às atividades objeto da 

operação, segundo CNAE 2.0 a 7 dígitos 

ou versão mais atual. 

II.5.2. No caso dos fundos de 
investimento, as informações 
requeridas neste Anexo I deverão ser 
prestadas relativas à: (Anexos I e II – 
excluir do Anexo II)  
 
 
 
a ) O fundo envolvido na operação;  
 
b) Os fundos que estejam sob a mesma 
gestão do fundo envolvido na 
operação*;  
 
c) O gestor;  
 
d) Os grupos dos cotistas, conforme 
definidos no item II.5.1., que detenham 
direta ou indiretamente mais de 20% 
das cotas do fundo envolvido na 
operação;  
 
 
e) As empresas controladas pelo fundo 
envolvido na operação e as empresas 
nas quais o referido fundo detenha 
direta ou indiretamente participação 
igual ou superior a 20% do capital social 
ou votante; e  
 
 
f) As empresas controladas pelos fundos 
que estejam sob a mesma gestão do 
fundo envolvido na operação e as 
empresas nas quais esses fundos 
detenham direta ou indiretamente 
participação igual ou superior a 20% do 
capital social ou votante.  
 

 

Observação: as informações solicitadas 

nas alíneas “b” e “f” somente serão 

necessárias nos casos em que os fundos 

e empresas sejam horizontal ou 

verticalmente relacionados às 

atividades objeto da operação.  

Excluir os pedidos de 
informação dos itens (b) e (f) 
do Anexo II, mantendo-os 
somente dentre as 
informações nas submissões 
de operação complexa (Anexo 
I, da Resolução n. 2/2013). 
Para tanto, acredita-se que – 
no bojo de um formulário de 
notificação – o foco deve 
estar em mercados relevantes 
e não em um conceito mais 
abrangente como a CNAE.  

 

 
 
 



       

Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica                                                                                                                                                                                          
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL                                                                                                                                   

Secção de São Paulo 

8 

 

Debêntures 

(Consulta Pública nº 01/2014) 

Redação 

Original 
Redação da Consulta Pública Redação Proposta Comentários 

 “Art. 11 A aquisição de debêntures 

conversíveis em ações é de notificação 

obrigatória sempre que a futura conversão 

em ações se enquadrar em alguma das 

hipóteses dos incisos I ou II do art. 10. 

 

§1° Em se tratando de oferta pública de 

debêntures conversíveis em ações, aquisição 

das debêntures independe da aprovação 

prévia do Cade para sua consumação, mas 

fica proibido o exercício de quaisquer direitos 

políticos atrelados às debêntures adquiridas 

até a aprovação da operação pelo Cade. 

 

§2° Ao analisar as operações de aquisição de 

debêntures a que se refere este artigo, o Cade 

pode, em juízo de conveniência e 

oportunidade, determinar também a 

obrigatoriedade da notificação prévia da 

operação de conversão das debêntures.” 

“Art. 11. A conversão de 
debêntures em ações é de 
notificação obrigatória sempre 
que a participação adquirida no 
momento de sua conversão se 
enquadrar em alguma das 
hipóteses dos incisos I ou II do 
art. 10.”  

 

Sugere-se a alteração do artigo uma 
vez que a hipótese de conversão de 
debêntures em ações já está contida 
na regra geral de aquisição de ações, 
prevista na Resolução CADE nº 
2/2012 hoje vigente.  
 
 
A redação proposta não deixa claro o 
que deve ser feito no momento da 
conversão e não faz sentido que um 
mesmo ato jurídico seja levado à 
aprovação do CADE duas vezes.  
 

Ademais, a redação do artigo como 

está também não cumpre com o 

objetivo do CADE de fiscalizar novas 

aquisições acionárias, uma vez que o 

momento da aquisição das 

debêntures e da conversão podem 

ser diferentes.  

 

 

 


