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RESUMO 

 

 

A Nova Lei de Defesa da Concorrência, a Lei nº 12.529/11, inovou o direito concorrencial 

brasileiro em três principais aspectos: (i) propôs uma nova estruturação para os órgãos 

antitruste; (ii) estabeleceu a análise prévia dos atos de concentração econômica; e (iii) 

modificou os critérios para notificação dos atos de concentração à autoridade antitruste.  

O objetivo do presente trabalho é identificar a proximidade do novo cenário de análise de atos 

de concentração às boas práticas internacionais de análise de estruturas. Para tanto, a presente 

monografia identifica as principais mudanças trazidas pela Lei 12.529/11 vis a vis a análise a 

posteriori que predominou no âmbito da Lei 8.884/94 e recorre a uma análise descritiva dos 

sistemas de análise de atos de concentração presente nos Estados Unidos e no âmbito da 

União Européia que são uteis para empreender uma análise critica e contextualizar as 

mudanças trazidas pela Lei 12.529/11.  

Estas mudanças, principalmente no que concerne a análise prévia dos atos de concentração 

econômica, aproximaram o direito antitruste brasileiro do direito antitruste norte-americano e 

do direito antitruste da União Europeia bem como das boas práticas internacionais em análise 

de concentrações. 

  

 

Palavras-chave: Atos de concentração. Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. 

Sistema de análise prévia de atos de concentração. Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica. Tribunal Administrativo de Defesa Econômica.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os atos de concentração são operações em que dois ou mais agentes independentes 

economicamente combinam-se de forma a produzir uma mudança estrutural duradoura na sua 

estrutura ou no seu controle1. De acordo com Nusdeo (2004), as operações de concentração 

de empresas podem se revestir de um amplo leque de formas jurídicas de caráter societário ou 

contratual, por isso o controle de concentrações deve se valer de conceitos amplos e 

abrangentes, definindo antes o caráter econômico das operações do que seu aspecto societário. 

Neste sentido, a autora destaca a importância da noção de influência dominante na 

qualificação das operações societárias como concentração de empresas. Segundo Nusdeo 

(2004), influência dominante é o poder de influir na condução e no planejamento dos 

negócios da outra empresa – o que dispensa a existência de uma participação majoritária ou 

mesmo societária.   

Segundo Oliveira e Rodas (2004), a preocupação do direito concorrencial é analisar se 

os efeitos derivados de determinado ato de concentração serão ou não maléficos ao mercado 

relevante. 2 Há atos de concentração que levam à grande concentração dentro do mercado 

relevante (elevado market share). O risco de uma empresa possuir elevado market share é, 

essencialmente, que ela poderá controlar a oferta do produto e assim influenciar a formação 

de preços dentro do mercado em que atua, de modo que o preço do produto será mantido 

acima do nível de preços de equilíbrio. Neste sentido, a experiência comprova que empresas 

                                                           
1  A International Competition Network (2007), analisando os procedimentos de controle de atos de 
concentração,  elucida que a definição das operações que qualificam-se como atos de concentração geralmente 
incluem alguma forma de fusão entre dois ou mais agentes independentes, através da aquisição de controle ou de 
algum grau de influência significativa por uma empresa em relação a totalidade ou parte de outra empresa ou 
através da combinação de sucessivas operações empresariais entre dois ou mais agentes para criar uma nova 
empresa. 
2  O mercado relevante pode ser compreendido como o espaço geográfico mínimo em que é possível a 
substituição do lado da oferta (pelo produtor) ou do lado da demanda (pelo consumidor) do produto em análise.A 
substitutibilidade da oferta e da demanda garantem que caso a empresa resultante do ato de concentração tente 
aumentar o preço dos seus produtos, como há outros produtores e outros produtos que podem substituí-lo, o 
preço irá retornar ao nível de equilíbrio e o bem-estar do consumidor não será diminuído.  
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com poder econômico, de fato, abusam deste seu poder econômico3, elevando o preço dos 

seus produtos e diminuindo o bem-estar do consumidor.4 

Para evitar que os atos de concentração mitiguem a livre concorrência, e, 

consequentemente, diminuam o bem-estar do consumidor, o direito concorrencial brasileiro e 

de outros países instaurou o sistema de controle dos atos de concentração. Na maior parte dos 

países que adotam o controle de atos de concentração, este é realizado por uma agência 

reguladora com alto nível técnico.  

Defesa da concorrência é um tema recente no debate das políticas públicas brasileiras. As 

primeiras normas sobre competição foram editadas nos anos trinta. A principal autoridade 

concorrencial brasileira, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), foi criado 

em 1962, mas somente se tornou mais ativo no cenário da liberalização econômica e dos 

programas de estabilização dos anos noventa. Neste contexto, foi somente em 1994, sob a 

égide Lei 8.884, que a análise dos atos de concentração foi introduzida no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

Ao longo dos anos a análise dos atos de concentração se tornou um fato no mercado 

brasileiro. No Gráfico 1 abaixo, é possível visualizar o aumento das análises de ato de 

concentração pelo CADE5:   

 

                                                           
3 Poder econômico é a capacidade de determinada empresa influir no mercado em que atua. O poder econômico 
de uma empresa pode surgir de duas formas: (i) de maneira progressiva e espontânea através da inovação 
tecnológica, da melhoria na qualidade dos seus produtos, da boa administração dos seus recursos, de boas 
estratégias de marketing, dentre outros fatores que, em conjunto ou isoladamente, podem aumentar a eficiência 
da empresa ou (ii) através da integração com outras empresas por meio de um ato de concentração. 
4 Na sua acepção econômica, o bem estar do consumidor é medido pelo valor que o consumidor está disposto a 
pagar por determinado bem ou serviço e o valor que ele paga de fato. Quando uma empresa detém um elevado 
market share, há a possibilidade dela aumentar os preços dos produtos até o limite do bem-estar do consumidor.  
5 Em 1994, o CADE analisou apenas 21 operações, sete anos depois esse número aumentou para 584 casos e, 
recentemente, em 2011, o CADE analisou 815 operações.  

[Fabiana1] Comentário: Pesquisar 
mais sobre defesa da concorrência e 
políticas públicas no Brasil e no mundo. 
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Gráfico 1 – Aumento do enforcement do CADE (Jan/2004 – Dez/2011) 
Fonte: Relatórios Anuais do CADE/ Estudos “Fusões e Aquisições” trimestrais da KPMG 
 

Em 2012, foi promulgada a Lei 12.529 que inovou o cenário antitruste atual. As principais 

inovações foram: (i) introdução do sistema de análise prévia dos atos de concentração 

econômica; (ii) modificação dos critérios para notificação dos atos de concentração 

econômica; e (iii) unificação das autoridades antitruste do SBDC.  

As mudanças introduzidas no sistema de análise de atos de concentração no Brasil 

refletem a importância do tema no cenário internacional e a tentativa de aprimorar os 

mecanismos de análise de atos de concentração no Brasil. Ainda que os procedimentos para 

análise de atos de concentração não sejam, e nem devam ser6, idênticos em dois países, há um 

consenso sobre boas práticas de análise dos atos de concentração 7 . Neste sentido, a 

                                                           
6 A autora Eleonor Fox destaca que o direito antitruste nos países em desenvolvimento não deve ser igual aos dos 
países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento merecem uma legislação antitruste que responda a 
realidade dos seus mercados e as suas necessidades. Se há um símbolo apropriado para o desenvolvimento da 
legislação antitruste, este símbolo não é o neo-liberalismo, que pode resultar na ampliação da hiposuficiência 
econômica dos países em desenvolvimento (FOX, 2007, tradução nossa). 
7 A importância de estabelecer boas práticas nos procedimentos de controle de atos de concentração, tendo em 
vista o crescimento do comércio internacional e a internacionalização dos mercados é ressaltada pela OCDE 
(2005) que aponta a importância da convergência de procedimentos de análise de atos de concentração para as 
operações de concentração que envolvem várias jurisdições. Como contraponto a uniformização da legislação 
antitruste entre os países, a autora Eleonor Fox chama atenção para o fato de que organizações como a 
International Competition Network (ICN) e a Organization for Economic Co- Operation and Development 
(OCDE)  são fóruns internacionais de debate sobre políticas antitruste que “tendem a ser dominados pelos países 
desenvolvidos, porque a experiência dos países desenvolvidos é mais profunda e prolongada, além de possuirem 
mais recursos para se dedicarem aos projetos destas organizações “ (FOX, 2007, tradução nossa). Posto isso, os 
países desenvolvidos assumem um papel mais significativo dentro destas organizações e maior influência nos 
dabates sobre regulação antitruste. Como resultado, as pautas destas organizações tendem a refletir 
predominantemente os interesses dos países desenvolvidos.  
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International Competition Network (ICN) 8 publicou uma série de recomendações de boas 

práticas para procedimentos de notificação de atos de concentração. Em síntese, a ICN 

recomenda que os procedimentos de análise dos atos de concentração sejam pautados pela 

transparência, não discriminação entre atores nacionais e estrangeiros, justiça, eficiência, 

coordenação, convergência e proteção às informações confidenciais solicitadas as partes9 

A presente monografia se propõe a identificar as mudanças trazidas pela Lei 12.529/11 na 

análise de atos de concentração e em que medida a Nova Lei de Defesa Concorrência 

aproxima-se das boas práticas internacionais em relação aos procedimentos de notificação e 

análise de concentrações de empresas. Para tanto, a presente monografia descreve os 

procedimentos de análise dos atos de concentração nas legislações antitruste norte-americana 

e europeia que são parâmetros das boas práticas internacionais em direito antitruste. 

Esta monografia está dividida em quatro seções e uma conclusão. O objetivo da 

primeira seção é apresentar uma análise descritiva dos atos de concentração no âmbito da Lei 

12.529/11, comparando-a com a Lei 8.884/94. O objetivo da segunda e terceira sessão é 

realizar uma análise descritiva dos atos de concentração, respectivamente, nos Estados Unidos 

e na União Europeia 10. A  quarta sessão identifica as principais contribuições que estes 

sistemas podem trazer ao recém-inaugurado sistema de análise prévia de atos de concentração 

econômica no Brasil e a conclusão apresenta em que medida o Brasil aproxima-se das boas 

práticas internacionais em defesa da concorrência no que tange a análise de concentrações. 

 

 

 

  

                                                           
8 A International Competition Network é uma rede especializada, ainda que informal, de agências reguladoras e 
órgãos governamentais, enriquecida pela participação de conselheiros não governamentais (representantes de 
grupos empresariais, de consumidores, de universitários e de profissionais no setor jurídico e econômico), com o 
objetivo comum de abordar questões relacionadas à aplicação prática da legislação antitruste bem como à 
políticas públicas na área de defesa da concorrência. Através do fortalecimento da cooperação e da convergência 
entre os seus membros, o ICN promove de forma mais eficiente e eficaz a aplicação da legislação antitruste em 
todo o mundo para o benefício dos consumidores e empresas.  
9 O detalhamento de cada princípio pode ser encontrado em no Relatório “Recommended Practices for Merger 
Notification Procedures” publicado pela ICN. Disponível em: 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc588.pdf Acesso em: 17.04.2012 
10 Em relação a jurisdição da União Europeia será analisado o sistema de análise dos atos de concentração 
realizados no âmbito da Comissão Europeia e não em relação aos países europeus individualmente. Na União 
Europeia, diferentemente dos Estados Unidos e do Brasil, há múltiplas jurisdições, havendo um órgão de defesa 
da concorrência nacional e outro supranacional – a Comissão Européia - para lidar com as fusões com uma 
dimensão que transcende as fronteiras nacionais realizadas entre empresas de países membros da União 
Européia. (OLIVEIRA; RODAS, 2004, pp. 81) 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc588.pdf
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2. ANÁLISE DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO NO BRASIL: SOB A ÓTICA DA 

LEI 8.884/94 E COM O ADVENTO DA LEI 12.529/11 
 

Esta seção pretende descrever a estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC)11 e a análise dos atos de concentração no âmbito da Lei 8.884/94 e no 

âmbito da Lei 12.529/12, apontando as principais mudanças e as suas motivações.  

 

2.1 Estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e Análise dos atos de 
concentração na Lei 8.884/94 
 

No âmbito da Lei 8.884, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), era 

estruturado em três diferentes agências: Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) 

relacionada ao Ministério da Fazenda, Secretaria de Direito Econômico (SDE) e Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), relacionados ao Ministério da Justiça.  

A SEAE e a SDE eram responsáveis pela instrução de processos administrativos e atos de 

concentração e elaboravam pareceres ao CADE sobre o caso em análise e o CADE, 

autônomo, em virtude do mandato de seus sete membros12, era responsável pela decisão final 

na esfera administrativa sobre tais matérias.  

É importante notar que o arranjo institucional era muito complexo e ineficiente. Havia o 

duplo-custo da SDE e da SEAE elaborarem dois pareceres sobre o mesmo caso em análise. 

Além disso, era comum os pareceres da SEAE e da SDE divergirem entre si. Conforme 

aponta Pereira Neto (2012), para garantir o melhor fluxo de trabalho e economia de recursos, 

as Secretarias concordaram, em especializar-se além do exigido por lei: a SEAE focou-se na 

análise de atos de concentração e a SDE na investigação de condutas anticompetitivas. Ambas 

as Secretarias concordam, na maioria das vezes, uma com a outra sobre o parecer emitido na 

sua área de especialização. Este acordo entre as Secretarias contribuiu para maior agilidade e 

qualidade nos processos de atos de concentração.  
                                                           
11 No âmbito da Lei 8.884/94, a expressão Sistema “Brasileiro de Defesa da Concorrência”  remetia aos três 
órgãos administrativos federais responsáveis pela defesa da concorrência: SEAE, SDE e CADE. A expressão foi 
utilizada pela primeira vez pelo ex-presidente do CADE, Gesner José Oliveira Filho, que destaca que não 
deveria ter utilizado esta expressão, pois o desenho institucional dos órgãos antitruste foi concebido para que não 
existisse uma união entre os órgãos, sendo este um elemento essencial para a ideia de sistema.  
12 O CADE é composto por sete membros nomeados pelo Presidente da República sujeitos à aprovação do 
Senado Federal.  No âmbito da Lei 8884, os Conselheiros do Cade eram os únicos que tinham mandato fixo, os 
membros da SEAE e da SDE podiam ser demissíveis ad nutum. O mandato fixo confere maior independência 
aos Conselheiros, pois significa que eles não serão demitidos antes do final do seu mandato por questões 
políticas. 
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O Esquema 1 abaixo ilustra a estrutura do SBDC no âmbito da Lei 8.884/94:  

 
Esquema 1 - Estrutura do SBDC no âmbito da Lei 8884/94 

Fonte: Elaboração própria 
 

  

No âmbito da Lei 8.884, a legislação aplicável à análise dos atos de concentração era o 

artigo 54, da Lei 8884, que foi regulamentado pela Resolução CADE nº15, de 19 de agosto de 

199813, e pela Portaria Conjunta SDE/SEAE nº50, de 1º de agosto de 200114.  

A Lei 8.884 prevê duas hipóteses genéricas e duas hipóteses específicas de notificação de 

atos de concentração. O art. 54, caput, da Lei 8884/94 estabelecia as duas hipóteses genéricas 

de notificação obrigatória: (i) atos que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre 

concorrência; e (ii) atos que possam resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou 

serviços. O art. 54, §3º, a Lei 8.884/94 estabelecia as duas hipóteses objetivas de notificação 

obrigatória ao CADE: (iii) atos que impliquem participação de empresa ou grupo de empresa 

resultante em 20% (vinte por cento) ou mais de um mercado relevante; e (iv) atos nos quais 

qualquer um dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço 

                                                           
13  A Resolução nº 15 disciplina as formalidades e os procedimentos no CADE relativos aos atos de 
concentração.  
14 A Portaria Conjunta SEAE/SDE nº 50 estabelece um guia para análise econômica dos atos de concentração 
horizontal. O guia busca a sistematização e o aprofundamento da análise de atos de concentração econômica 
horizontal, de forma a proporcionar maior segurança jurídica aos agentes privados, bem como transparência e 
celeridade aos respectivos procedimentos administrativos.  

SBDC

SEAE

SDE

CADE

Ministério
da Fazenda

Ministério
da Justiça

Lei 8884/94
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equivalente a R$ 400.000.000,0015. De acordo com a interpretação do Conselheiro Roberto 

Pfeifer16: 

“ [...] adotou o legislador o entendimento de que os atos descritos no 

§3º do art.54, por possuírem alentada significância – seja pelo 

significativo market share, seja pelo porte econômico de empresas que 

possuem mais de R$ 400.000.000,00 de faturamento – 

presumivelmente trariam impacto ao ambiente concorrencial, motivo 

pelo qual seriam de notificação obrigatória.” (BRASIL, Conselho 

Administrativo de Defesa da Concorrência, 2001, p.11) 

 

No âmbito da Lei 8.884, a apresentação dos atos de concentração era obrigatória, mas 

poderia ser realizada antes da sua consumação ou até 15 dias após a realização da operação. 

Se as partes não notificassem a operação em até 15 dias contados da sua realização, a sanção 

prevista era pena de multa pecuniária de sessenta mil a seis milhões de UFIRs17. 

A notificação do ato de concentração era realizada com o envio de três vias da 

documentação à SDE, que, imediatamente, remetia as vias destinadas à SEAE e ao CADE.  

A SDE e a SEAE tinham, cada uma, 30 dias para a emissão de parecer técnico. A tarefa de 

analisar os impactos sobre a concorrência dos atos de concentração competia à SEAE que 

emitia um parecer analítico, sem qualquer poder vinculante. A análise do mérito dos atos de 

concentração pela Secretaria segue um roteiro estabelecido no Guia para Análise Econômica 

de Atos de Concentração Horizontal 18 . A SDE, focou-se  na análise de condutas 

anticompetitivas e não de estruturas, por isso, no que diz respeito aos controles de estruturas, 

seus pareceres técnicos costumavam seguir os da SEAE.  

A análise da SEAE é concluída com uma recomendação ao CADE, instância julgadora. 

Essa recomendação pode ter três conteúdos: a aprovação do ato sem restrições, a reprovação 
                                                           
15É importante destacar a Súmula do CADE nº01, de 18 de outubro de 2005, que estabelece que é relevante o 
faturamento bruto anual registrado exclusivamente no território brasileiro pelas empresas ou grupo de empresas 
participantes do ato de concentração. Até a edição da Súmula do Cade nº 01, era considerado o faturamento 
global do grupo de empresas que a empresa em análise pertencia, ampliando demais o filtro do critério de 
faturamento. 
16  Voto do Conselheiro Roberto Pfeifer. Ato de Concentração 08012.000010/2001-15. Requerente: Flora 
Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda e Natura Cosméticos – Relator: Conselheiro Roberto Pfeiffer.em 31 de 
Outubro de 2001. 223º Sessão Ordinária do CADE. Data de Publicação no DOU: 5 de novembro de 2001, Seção 
1 nº211, p. 11 
17 A Unidade de Referência Fiscal (UFIR) foi extinta pela Medida Provisória nº 1973/67 e desde a sua extinção é 
utilizada como parâmetro objetivo para a imposição de sanções, devendo ser convertida em valores expressos na 
moeda corrente do país. 
18 Basicamente, o Guia divide a análise em cinco etapas: (i) definição do mercado relevante; (ii) determinação da 
parcela de mercado; (iii) exame da probabilidade de exercício de poder de mercado; (iv) exame das eficiências; e 
(v) avaliação do efeito do ato sobre a eficiência econômica. 
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ou a aprovação condicionada à adoção de remédios para mitigar os efeitos anticompetitivos 

identificados. 

A SEAE, então, encaminha o processo devidamente instruído ao CADE, onde o caso em 

análise deverá ser deliberado no prazo de sessenta dias, sob pena de aprovação automática:19 

Os referidos prazos ficarão suspensos enquanto não forem apresentados esclarecimentos e 

documentos, requisitados pelo CADE, SDE e SEAE (art.54,§6º,§7º e §8º) 

Os atos em análise têm sua eficácia condicionada à sua aprovação, retroagindo, neste caso, 

à data de sua realização. Ao concluir por sua não aprovação, o CADE poderá determinar a 

desconstituição, total ou parcial, dos que não foram realizados sob condição suspensiva ou já 

tiverem produzidos efeitos sob terceiros (art.54, §9º). 

O CADE, de ofício ou mediante provocação da SDE, pode rever sua decisão, em três 

hipóteses: se baseadas em informação falsa ou enganosa, em havendo descumprimento de 

obrigações ou se os benefícios visados não forem alcançados (art.55). 

O Esquema 2 abaixo ilustra a análise de atos de concentração no âmbito da Lei 8.884/94: 

 

 
                                                           
19  No sentido da aprovação automática por decurso do prazo, conferir o ato de Concentração nº 
08012.002482/2002-85. Damovo do Brasil S.A. e Mitel Networks Limited. Relator: Conselheiro Esteves 
Scaloppe. Data de julgamento: 12 de março de 2004, 321º Sessão Ordinária do CADE. 

Atos de Concentração do Artigo 54

Requerimento Encaminhado a SDE/MJ

SEAE Parecer Técnico em 30 dias

SDE Parecer Técnico em 30 dias

Julgamento pelo CADE

Aprovação Não- Aprovação Não- Enquadramento

Integral Parcial

Com 
Compromisso 

Descontinuação 
Parcial

Repreciação do CADE

Aprovação Não-Aprovação
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Esquema 2 - Análise dos Atos de Concentração na Lei 8.884/94 
Fonte: Adaptado de Oliveira e Rodas (2004) 
 
 

As normas e procedimentos para análise dos atos de concentração no Brasil previstos no 

art. 54 da Lei 8.884 sofreram mudanças significativas deste a sua edição até o presente 

momento com a finalidade de aprimorar cada vez mais a sua aplicação. Conforme problemas 

práticos surgiam na análise dos atos de concentração pelo SBDC, novos instrumentos foram 

introduzidos para aprimorar o procedimento de análise, tendo em vista, principalmente, a sua 

agilidade. No Esquema 3 abaixo, está indicado a cronologia das alterações na análise de atos 

de concentração desde o advento da Lei 8.884/94: 

 

 
Esquema 3 - Cronologia da Análise dos Atos de Concentração no Brasil 
Fonte: Adaptado de Oliveira e Rodas (2004) 

 

Dentre as principais inovações na análise dos atos de concentração ocorridas desde o 

advento da Lei 8884/94, temos a utilização da medida cautelar e do APRO (Acordo de 

Preservação da Reversibilidade da Operação), a análise simplificada e conjunta pela SEAE/ 

SDE e o novo entendimento do CADE sobre o critério de 400 milhões de reais para análise 

das operações de fusões e aquisições. 20 

                                                           
20 Como apontado no gráfico, em 1996 o CADE decidiu no caso Allergan x Frumost que, ao julgar o mérito de 
um ato de concentração, não é necessário proceder a análise das eficiências geradas pela operação, se não há 
constatação de dano. Apesar de relevante, esta inovação, por dizer respeito a análise de mérito dos atos de 
concentração e não do procedimento, não é objeto do presente trabalho. 

1994 1996 1999 2002 2004 2005 2006 2005/11 2012

Artigo 54 da 
Lei 8884

Eficiências 
não são 

necessárias 
se não há 

dano (Caso 
Allergan/Fru

most)

APRO

Novo 
entendimento 

sobre o 
critério de 

400 milhões 
de reais

Medida 
Cautelar 

(Caso 
Ambev)

Análise 
simplificada 

pela 
SEAE/SDE

Análise 
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A primeira inovação diz respeito a utilização de medidas cautelares e APRO’s no 

julgamento de atos de concentração. Considerando que as operações de fusões e aquisições 

são analisadas pelo CADE apenas após a sua realização, surgiu a necessidade de evitar o 

advento de efeitos anticoncorrenciais irreparáveis  bem como da preservação da 

reversibilidade da operação, caso ela não venha a ser aprovada ou o seja com restrições 

importantes. Em 1999, no caso Ambev21 foi utilizada pela primeira vez a medida cautelar em 

atos de concentração.  A medida cautelar é imposta pelo CADE unilateralmente e assemelha-

se as medidas cautelares nos processos comuns22. Em 2002, o Conselho do CADE inaugurou 

a utilização do Acordo de Preservação da Reversibilidade da Operação 23 . O APRO é 

semelhante a medida cautelar no seu escopo, entretanto, é uma medida consensual celebrada 

entre as partes envolvidas na operação ao invés de ser imposta pelo CADE. A utilização de 

APRO’s em detrimento de medidas cautelares sempre que possível é um aprimoramento na 

análise dos atos de concentração24. 

A segunda inovação diz respeito a análise simplificada pela SEAE/SDE e, posteriormente, 

o estabelecimento de uma nova interpretação do critério que concerne ao faturamento bruto 

anual das empresas para a notificação de atos de concentração. Até 2005, o critério de 

notificação de atos de concentração que concerne ao faturamento bruto das partes envolvidas 

era baseado no faturamento mundial dos grupos econômicos envolvidos e não no faturamento 

da empresa no Brasil. Isto fazia com que o SBDC fosse congestionado por operações de atos 

de concentração com impactos insignificantes na economia brasileira. Para solucionar este 

problema, em 2004 foi emitida uma Portaria Conjunta da SDE e do SEAE que estabelecia o 

                                                           
21 Ato de Concentração nº 08012.005846/99-12 – Requerentes: Fundação Antonio e Helena Zerrener; Instituição 
Nacional de Beneficiência, Empresa de Consultoria, Administração e Participações S.A. – Ecap – Relatora: 
Conselheira Hebe Romano, 161 Sessão Ordinária do CADE. Data da publicação no DOU: 7 de abril de 2000, 
Seção I, nº 68, p.2 e 3. 
22 A medida cautelar em atos de concentração está regulada pela Resolução CADE nº 28, de 24 de julho de 2002. 
No caso Ambev, o Conselho determinou que as empresas se abstivessem de praticar quaisquer atos decorrentes 
do contrato já realizado, que pudessem modificar as estruturas ou características do mercado em detrimento da 
coletividade, sob pena de multa diária de cem mil reais.  
23 O Acordo de Reversibilidade da Operação está regulado na Resolução do CADE nº28, de 24 de julho de 2002 
e foi utilizado pela primeira vez no Ato de Concentração nº 08012.007861/2001-81 – Requerentes: NN Holdings 
do Brasil Ltda e Biopart Ltda. Conselheiro Relator: Thompson Andrade. Dara da Assinatura: 27 de março de 
2002, 240º Sessão Ordinária do CADE. Data de Publicação no DOU: 5 de abril de 2002, Seção 1, nº65, p. 42 e 
43. 
24 Cumpre indicar as principais diferenças entre APROs e medidas cautelares e porque podemos estebelecer que 
a utilização dos APROs sempre que possível, isto é, sempre que houver consenso entre as partes, foi uma 
evolução na análise dos atos de concentração. Nos APROs as obrigações são delineadas mais apropriadamente, 
por serem fruto de negociação; o nível de cumprimento das obrigações é facilitado e aumentado, por terem sido 
elas concluídas e assumidas e não, como ocorre no âmbito das medidas cautelas, meramente impostas; as 
empresas não ficam expostas, em razão, de terem sofrido medidas por parte da autoridade antitruste; e a 
possibilidade de flexibilização do acordo, minimiza o engessamento das empresas. (OLIVEIRA; RODAS, 2004, 
p. 212).  
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rito sumário de análise de atos de concentração para as operações em que uma das partes 

pertencesse a grupo econômico que auferisse faturamento bruto anual global acima de R$ 

400.000.000,00 milhões de reais, mas auferisse faturamento bruto anual no Brasil inferior a 

R$ 400.000.000,00. No ano seguinte, o CADE inovou e modificou a interpretação sobre do 

critério de notificação do faturamento bruto anual, estabelecendo que este faturamento diz 

respeito a empresa no Brasil e não ao faturamento global do grupo econômico em que a 

empresa está inserida.  

Por fim, a análise conjunta da SEAE/SDE inaugurada em 2005 visava economizar tempo 

e ganhar qualidade na análise dos atos de concentração.  Antes do advento da análise 

conjunta, a instrução do processo de ato de concentração era feita sempre em duas etapas: a 

SEAE elaborava um parecer, encaminhando-o à SDE, que elaborava outro parecer, e só então 

o caso era remetido com instrução completa ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) para julgamento. A análise conjunta prevê a possibilidade de que a 

instrução de alguns casos seja feita em uma única etapa: equipes das duas Secretarias devem 

se reunir periodicamente a fim de mapear os casos notificados e discutir a instrução conjunta 

das operações mais importantes.  

 No entanto, a despeito da importância de tais mudanças para as análises dos atos de 

concentração, tais inovações pontuais não foram suficientes para suprir as exigências do novo 

cenário econômico brasileiro. Neste contexto, foi promulgada a Lei 12.529. 25 

 

2.2 Nova estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e Análise dos 
atos de concentração na Nova Lei de Defesa de Concorrência 
 

A divisão em três diferentes estruturas foi objeto de uma das mudanças mais radicais 

trazidas pela Lei 12.529/2011. Na nova estrutura, o CADE torna-se um “Super Cade” que 

coordena no âmbito interno três órgãos: o Tribunal Administrativo de Defesa da Concorrência 

(ex-CADE), o Departamento de Estudos Econômicos e a Superintendência Geral. O Tribunal 

Administrativo de Defesa da Concorrência é responsável pelo julgamento dos atos de 

concentração econômica e processos administrativos para apuração de infração a ordem 

econômica, a Superintendência-Geral é responsável pela instrução dos atos de concentração e 

dos processos administrativos para apuração de condutas) e o Departamento de Estudos 

Econômicos é responsável pela elaboração de estudos e pareceres econômicos.   

                                                           
25 A nova lei entrou em vigor no dia 29 de Maio de 2012. 
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Na nova estrutura, que unificou as instâncias de instrução e julgamento em uma mesma 

autarquia, as funções de investigação de caso de condutas (antes exercida pela SDE 

separadamente), e de instrução de atos de concentração (antes exercida pela SEAE 

separadamente) serão consolidadas no Super Cade.  

Além do Super Cade, o SBDC ainda será composto pela Secretaria de Acompanhamento 

Econômico (SEAE) que será responsável pela advocacia 26  do direito da concorrência. 

Conforme aponta Cordovil et al (2012), caberá a SEAE a coordenação das atividades relativas 

a intersecção entre regulação e defesa da concorrência, concentrando-se na discussão de 

marcos regulatórios ex-ante e podendo se manifestar em qualquer caso de concentração 

econômica ou conduta anticompetitiva. 

 

A atual estrutura do SBDC, em comparação com a estrutura anterior, é ilustrada no 

Esquema 4 abaixo: 

 

 
 Esquema 4 – Estrutura do SBDC na Lei 12.529/11 
 Fonte: Elaboração Própria 
 

No âmbito da Nova Lei de Defesa da Concorrência, a análise prévia dos atos de 

concentração irá substituir o atual modelo de análise a posteriori a realização do ato. O art.88, 

§3º estabelece que os atos de concentração que se enquadram nos critérios para notificação 

não podem ser consumados até a aprovação do Cade, sob pena de multa de até R$ 60 milhões 

                                                           
26 A função de advogar pelo direito da concorrência corresponde a atividade de “advocacy” no direito norte-
americano e tem o sentido de “promover” a defesa da concorrência.  

SBDC CADE

SEAE

SDE

CADE

Ministério
da Fazenda

Ministério
da Justiça

Lei 8884/94

Departamento de 
Estudos Econômicos

Superintendência
Geral

Tribunal 
Administrativo de 

Defesa da 
Concorrência

SEAE
Ministério da 

Fazenda

Ministério da 
Justiça

Lei 12529/11



23 
 

e nulidade do negócio. Neste ponto, a Lei 12.529 é muito mais rigorosa do que a Lei 8.884/94 

que estabelecia multa de até 6.000.000 (seis milhões) de Ufirs27 para a inobservância do prazo 

de notificação.  

Os requisitos para notificação do ato de concentração à autoridade antitruste da Lei 

8.884/94 serão substituídos por novos critérios para notificação: (i) faturamento de, no 

mínimo, R$ 750.000.000,00 de uma das partes e, no mínimo, R$ 75.000.000,00 da outra 

parte. A Lei 12.529/11 previa no art. 88, I e II que o faturamento de uma das partes deveria ser de no 

minimo R$ 400.000,00 e da outra parte de no mínimo R$ 30.000,00. No entanto, logo em seguida à 

vigência da Lei 12.529, os valores foram alterados pela Portaria Interministerial 994/2012. 

É importante destacar que não há mais o requisito de participação em 20% do mercado 

relevante e há um segundo critério de faturamento. Além disso, os critérios para faturamento 

foram elevados e o CADE possui discricionariedade para requerer a submissão de atos de 

concentração a posteriori que não se enquadram nos critérios para notificação dentro prazo de 

1 (um) ano.  

O Quadro 1 ilustra as modificações nos parâmetros de notificação: 

 

 
    Quadro 1– Antes e Depois dos Critérios de Notificação 
    Fonte: Elaboração própria 

 

                                                           
27 A Ufir (Unidade Fiscal de Referência) era uma refêrencia para a correção monetária do valor.  

Dispositivos Legais Lei 8.884/94 Lei 12.529/11 
Prazo para 
Notificação 

Notificação até 15 dias 
após a operação

Notificação prévia de 
operações de concentração. 

Critério do 
Faturamento – 1ª  
trava 

Pelo menos uma das partes 
com faturamento igual ou 
superior a R$400 milhões. 

Pelo menos uma das partes 
com faturamento igual ou 
superior a R$400 milhões. 

Critério do 
Faturamento – 2ª  
trava 

Não tem. A outra parte deve ter, no 
mínimo, faturamento igual ou 
superior a R$ 30 milhões. 

Critério do 
Mercado Relevante 

A concentração resultante 
deve ser superior a 20% do 
mercado relevante. 

O critério do mercado 
relevante foi removido.  

Discricionariedade 
do CADE para 
requerer submissão 
a posteriori 

Não tem. O CADE pode requerer a 
submissão de atos de 
concentração  não 
enquadrados nos critérios 
acima em até 1 ano após a 
operação. 
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O procedimento de análise dos atos de concentração sofreu uma profunda reformulação. O 

novo procedimento é detalhado nos artigos 53 a 65 da Lei 12.529.  

A primeira etapa consiste na notificação do ato de concentração ao CADE nos termos do 

art. 53 da Lei 12.529. A Resolução nº 2, de 29 de maio de 2012 estabelece todos os 

documentos e informações que devem ser fornecidos pelas requerentes para apresentar o 

pedido de aprovação do ato de concentração. 28 

A referida Resolução solicita um amplo leque de documentos e informações, possibilitando 

que o CADE tenha a sua disposição o maior número possível de informações para que a 

análise seja célere.  

Neste ponto, é importante destacar que a Seção 2 da Resolução nº2 elenca hipóteses de 

operações que serão analisadas pelo rito sumário por serem consideradas de menor potencial 

ofensivo. Para tais operações, basta a apresentação de um número reduzido de informações e 

documentos no momento da notificação. 29 

Após o protocolo da notificação no CADE, a petição de notificação será encaminhada para 

a Superintendência Geral que verificará se estão presentes todos os documentos e informações 

solicitados na Resolução nº2.30 Se todos os requisitos estiverem presentes, a Superintendência 

Geral irá publicar um edital no Diário Oficial da União contendo informações sobre o ato de 

concentração em análise. Segundo Cordovil et al. (2012), esta medida tem o escopo de 

conferir publicidade ao ato de concentração em análise para que outros agentes econômicos 

                                                           
28 Além de fornecer as informações solicitadas, as requerentes devem efetuar o pagamento da taxa processual no 
valor de R$ 45 mil, conforme o art. 23 da Lei 12.529/11. 
29 As operações societárias que enquadram-se no rito sumário estão elencadas no art. 8º da Resolução nº2, de 2 
de junho de 2012:  
 I -  Joint-Ventures clássicas ou cooperativas: casos de associação de duas ou mais empresas separadas para a 
formação de nova empresa, sob controle comum, que visa única e exclusivamente à participação em um mercado 
cujos produtos/serviços não estejam horizontal ou verticalmente relacionados; 
 II -   Consolidação de controle: as aquisições de participação notificadas nos termos do artigo 11 desta 
Resolução. 
III - Substituição de agente econômico: situações em que a empresa adquirente ou seu  grupo não participava, 
antes do ato, do mercado envolvido, ou dos mercados verticalmente relacionados e, tampouco, de outros 
mercados nos quais atuava a adquirida ou seu grupo; 
IV - Baixa participação de mercado com sobreposição horizontal: as situações em que a operação gerar o 
controle de parcela do mercado relevante comprovadamente abaixo de 20%, a critério da Superintendência-
Geral, de forma a não deixar dúvidas quanto à irrelevância da operação do ponto de vista concorrencial; 
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. 
30  Se algum dos documentos ou informações solicitadas pela Resolução nº2 não estiver presentes, a 
Superintendência Geral solicitará que a petição de notificação seja emendada. Se considerar que após a emenda, 
a petição de notificação está incompleta, a Superintendência-Geral determinará que o processo administrativo 
seja arquivado. 
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que qualificam-se como terceiros interessados31 possam participar do processo de análise e 

oportunamente impugnar a decisão de aprovação do ato pela Superintendência.32 

Após realizada a publicação do Edital, compete a Superintendência Geral, conforme o art. 

54, I, da Lei. 12.529/11, proferir decisão terminativa conhecendo do pedido de aprovação do 

ato de concentração quando este dispensar novas diligências ou nos casos de menor potencial 

ofensivo.33 No entanto, se a Superintendência considerar que há necessidade de complementar 

a instrução do processo, determinará a realização da instrução complementar, conforme o art. 

54,II, Lei 12.529/11.  

Após a realização da instrução complementar, a Superintendência deverá  manifestar-se 

sobre seu satisfatório cumprimento, recebendo-a como adequada ao exame de mérito ou 

determinando que seja refeita, por estar incompleta, conforme o art. 55 da Lei 12.529/11.  

Caso entenda que a instrução complementar deve ser refeita, a Superintendência poderá 

declarar o ato de concentração como complexo 34  através de decisão fundamentada e 

determinar a realização de uma nova instrução complementar, especificando as diligências a 

serem produzidas, conforme estabelece o art. 56 da Lei 12.529/11. 35  

Após realizadas as instruções complementares, a Superintendência poderá aprovar o ato de 

concentração sem restrições36 ou se entender tratar-se de aprovação com restrições ou não-

aprovação, deve impugnar o ato perante o Tribunal37. Neste último caso, conforme o art. 57 

                                                           
31 De acordo com Pereira Neto (2012), os terceiros interessados são definidos como aqueles cujo direitos ou 
interesses podem ser afetados pela decisão final, tais como outros concorrentes ou associações de defesa dos 
direitos dos consumidores. 
32 É importante destacar que conforme o art. 118 do Regimento Interno do CADE (RICADE) os terceiros 
interessados que desejam se unir ao processo devem manifestar formalmente este interesse em um período 
máximo de 30 dias após a publicação do edital. Se o terceiro interessado não manifestar o seu interesse neste 
momento, ele não poderá manifestar-se posteriormente. Neste ponto, é possível a critica ao curto prazo que o 
RICADE oferece para que terceiros se unam ao processo e possam, posteriormente, impugnar a decisão da SG. 
33 É importante notar que o rol do artigo 8º da Resolução nº2 que apresenta de hipóteses de atos de concentração 
de menor potencial ofensivo é mais exemplificativo do que restritivo. A mesma Resolução estabelece no artigo 
7º  que a decisão de enquadramento do pedido de aprovação de ato de concentração em Procedimento Sumário é 
discricionária, e será adotada pelo CADE conforme os critérios de conveniência e oportunidade. 
34 A Lei 12.529/11 não esclarece o momento em que o ato pode ser declarado como complexo. Segundo 
Cordovil et al (2012), o momento para que um ato seja declarado como complexo é, logo após a primeira 
instrução complementar, se a SG entender que há necessidade de realização de uma segunda instrução 
complementar em decorrência da complexidade da operação.  
35 Neste caso, o art. 56,I, da Lei 12.529/11 estabelece que a Superintendência poderá requerer ao Tribunal a 
prorrogação do prazo máximo de análise do ato de concentração de 240 dias para 330 dias, conforme o artigo, 
88,§9º, que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo em até 90 dias pelo Tribunal.    
36 Neste momento, o processo é encerrado, salvo nas hipóteses de recuro de terceiro interessado ou de agência 
reguladora, em se tratando de mercado regulado, previstas no art. 65, I e II.  
37 É importante notar que o art.57,II, da Lei 12.529 também estabelece que a Superintendência deve impugnar o 
caso perante ao Tribunal, se entender que não há elementos conclusivos para apurar seu potencial lesivo à 
concorrência. Segundo Cordovil et al (2012), esta hipótese é curiosa, pois neste momento a Superintendência já 
teve a possibilidade de realizar duas instruções complementares. 
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da Lei 12.529/11, a Superintendência deve demonstrar o potencial lesivo do ato à 

concorrência e as razões pelas quais não deve ser aprovado integralmente ou rejeitado.  

 No caso de impugnação do ato de concentração pela Superintendência Geral ou 

interposição de recurso por terceiros38 ou agência reguladora no caso da Superintendência 

Geral aprovar o ato, o processo administrativo tramitará no Tribunal.   

Em até 48 horas da impugnação do ato pela Superintendência ou da interposição de 

recurso, o processo será distribuído a um Conselheiro-Relator através de sorteio.  

Na impugnação do ato de concentração pela Superintendência Geral, as requerentes terão 

um prazo de 30 dias, contados da impugnação, para apresentar manifestação, contendo as 

razões de fato e de direito pelas quais se opõem a decisão da Superintendência Geral. 39 Após 

o protocolo da manifestação, o Conselheiro Relator, conforme o art. 59 da Lei 12.529/11, 

poderá proferir decisão incluindo o processo em pauta para julgamento40 ou determinar a 

realização de instrução complementar, caso entenda que o processo não está suficientemente 

instruído41. Neste ponto, é importante destacar que o art. 59, §1º, permite que o Conselheiro 

Relator, em caráter precário e liminar, autorize a realização do ato de concentração em análise 

antes do Tribunal vir a  julgá-lo.42  

Após a instrução complementar, o Conselheiro incluirá o processo em pauta para 

julgamento.  

O Tribunal poderá aprovar o ato de concentração sem restrições, não aprová-lo ou aprová-

lo com restrições, conforme o art. 61 da Lei 12.529/11. Neste último caso, o Tribunal 

                                                           
38 O artigo 50,I, Lei 12.29/11, define terceiros interessados como terceiros titulares de direitos ou interesses que 
possam ser afetados pela decisão a ser adotada. 
39 Conforme o art. 58, a manifestação das requerentes deverá ser endereçada ao Presidente do Tribunal e deverá 
ser instruída com toda as provas, estudos e pareceres que corroboram seu pedido.  Segundo Cordovil et al 
(2012), o prazo de 30 dias parece excessivo, mas não é. A análise mais cuidadosa do art. 58 permite constatar 
que dentro dos 30 (trinta) dias as requerentes precisarão não apenas preparar a manifestação com toda a 
argumentação fática, econômica e jurídica, como também precisarão estar com eventuais pareceres, estudos e 
todos os demais elementos de prova preparados para serem apresentados ao Tribunal.  
40 Conforme o art. 51,I, da Lei 12.529/11, os atos de concentração terão prioridade sobre o julgamento de outras 
matérias.  
41 Conforme o art. 59,II, Lei 12.529, o Conselheiro Relator poderá realizar ele mesmo a instrução complementar 
ou solicitar a Superintendência Geral que a realize. No último caso, o Conselheiro-Relator poderá acompanhar a 
sua realização.  
42  Este mecanismo assemelha-se ao APR0, sendo informalmente denominado APRO as avessas. Segundo 
Cordovil et al (2004), este mecanismo permite que as partes iniciem os procedimentos de integração e demais 
etapas necessárias à realização do ato de concentração antes de o Tribunal vir a julgá-lo, mas observando 
determinadas condições a serem impostas pelo Conselheiro Relator. Não há ainda regulamentação deste 
mecanismo que provavelmente será regulado por Resolução a ser emitida pelo CADE.  
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determinará as restrições que deverão ser observadas como condição para a validade e 

eficácia do ato.43  

Na hipótese de recurso interposto por terceiros ou agência reguladora contra decisão da 

Superintendência Geral de aprovação do ato de concentração44, o prazo para a interposição de 

recurso é de 15 dias contados da publicação da decisão. O Conselheiro-Relator receberá o 

recurso em até 5 dias da data do seu protocolo e, de acordo com o art. 65, Lei 12.529/11 

poderá conhecer do recurso e determinar a sua inclusão em pauta para julgamento, conhecer 

do recurso e determinar instrução complementar ou não conhecer do recurso e determinar o 

seu arquivamento.  

Uma vez determinada a inclusão em pauta para julgamento, as requerentes poderão 

apresentar manifestação sobre o recurso interposto.45 Após a manifestação das requerentes, o 

Tribunal poderá aprovar o ato de concentração com ou sem restrições ou não aprová-lo.  

Segundo Cordovil et al (2012), a possibilidade de revisão pelo Tribunal da decisão da 

Superintendência Geral é um importante mecanismo de controle de decisões monocráticas e 

fechadas da Superintendência-Geral sobre questões que podem afetar diretamente a 

coletividade.  

É importante destacar que a decisão do Tribunal, seja em decorrência da impugnação do 

ato pela Superintendência Geral ou de recurso interposto por terceiro, regulador ou pelo 

próprio Tribunal, não poderá ser revista por nenhum outro órgão da administração pública no 

âmbito do Poder Executivo.  

Em relação aos prazos, Cordovil et al (2012) destaca que a Lei 12.529/11 foi econômica ao 

estabelecer prazos intermediários. Neste ponto, Pereira Neto (2012) destaca a importância do 

CADE regular prazos intermediários como prazo para a SG proferir a sua decisão, sob pena 

do processo se estender demasiadamente no âmbito da SG e ter que ser julgado às pressas 

pelo Tribunal para não ultrapassar o prazo máximo de 330 dias.  

A despeito de ser omissa em relação aos prazos intermediários, a Lei 12.529/11 no seu art. 

88,§2º, estipula um prazo geral de 240 dias para que o ato seja analisado e julgado, sendo que 

este prazo pode ser estendido por até 60 dias mediante requisição das partes envolvidas no 

negócio jurídico, de acordo com o art. 88, § 9º, I, Lei 12.529/11 ou por até 90 dias mediante 
                                                           
43 O art. 61, §2º, Lei 12.529/11 apresenta um rol exemplificativo de restrições que inclui a cisão da sociedade, a 
alienação de controle societário, a separação contábil ou jurídica de atividades e o licenciamento compulsório de 
direitos de propriedade intelectual. 
44 Conforme o art. 65,II, Lei 12.529/11, o próprio Tribunal, por meio de provocação de um de seus conselheiros 
e de decisão fundamentada, também poderá avocar o processo para julgamento 
45 Conforme o art. 65, § 2º, Lei 12.529/11, o prazo para interposição de recurso será de cinco dias úteis contando 
do reconhecimento do recurso no Tribunal ou do recebimento do relatório com a conclusão da instrução 
complementar elaborada pela Superintendência-Geral, o que ocorrer por último.  
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decisão fundamentada do Tribunal, de acordo com o art. 88, § 9º, II, Lei 12.529/11. 

Considerando a interpretação literal da norma, segundo a qual, os prazos são não cumulativos, 

o período total de análise e julgamento do ato de concentração pode chegar à 330 dias.46  

O Esquema 5 abaixo elucida as etapas de análise de atos de concentração na Lei 12.529/11: 

 

 

 
Esquema 5 – Análise dos Atos de Concentração na Lei 12.529/11 
Fonte: Elaboração própria 

 

  

                                                           
46 Neste ponto, é importante destacar que o art. 64 que previa a aprovação tácita do ato de concentração, caso 
este não fosse julgado pelo Tribunal dentro do prazo previsto, foi vetado. A Mensagem de Veto 536, de 30 de 
Novembro de 2011, expõe que o dispositivo foi vetado, pois da forma como estava escrito, dava margem para a 
interpretação de que o descumprimento de qualquer prazo intermediário resultaria na aprovação tácita ao ato de 
concentração.  Taufick (2012) destaca que apesar de não estar escrito na norma, a aprovação tácita prevalece.  
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3. ANÁLISE DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS E 

NA UNIÃO EUROPÉIA 

 

Esta seção pretende descrever a estrutura de funcionamento dos órgãos antitruste dos 

Estados Unidos e da União Européia bem como apresentar a legislação antitruste no que 

concerne ao procedimento de análise dos atos de concentração em ambas as jurisdições.47  

 

3.1 Estrutura do órgão antitruste norte-americano 

 

Nos Estados Unidos, a Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ)48 e a 

Federal Trade Comission (FTC) compartilham a responsabilidade pela aplicação das leis 

federais antitruste há décadas.  

A estrutura e a competência do DOJ e do FTC são semelhantes. O DOJ é responsável 

pela aplicação do Sherman Act e do Clayton Act através de ações civis e também pode 

processar ofensas graves ao Sherman Act no âmbito criminal.  

O FTC é responsável pela aplicação das leis antitruste com fundamento na Seção 5 do 

FTC Act que proíbe “métodos desleais de competição”o que, geralmente, coexiste com as 

proibições do Sherman Act e do Clayton Act.  Além da competência para propor ações nas 

cortes federais, o FTC pode aplicar a Seção 5 através de litígio administrativo perante um juiz 

administrativo (Administrative Law Judge) com possibilidade de revisão em 2º instância pelos 

                                                           
47 Os Estados Unidos e a União Europeia foram escolhidos como parâmetros para o estudo da análise prévia dos 
atos de concentração no Brasil, pois em ambas as jurisdições, o sistema de análise prévia de atos de concentração 
é consolidado e em ambas as jurisdições a notificação dos atos de concentração é obrigatória e deve ser realizada 
antes do ato ser consumado à semelhança do novo controle de concentrações brasileiro. É importante notar que 
tanto os Estados Unidos quanto a União Européia postergaram a implementação do controle dos atos de 
concentração. Nos Estados Unidos, o Clayton Act, que prevê o controle dos atos de concentração, foi 
estabelecido em 1914, aproximadamente trinta anos após o advento do Sherman Act em 1890.  No âmbito da 
União Européia, o Tratado da União Européia, contendo os artigos 81 e 82 foi promulgado em 1957, enquanto o 
EU’s Merger Regulation foi promulgado em 1990 (OCDE, 2004). É importante destacar, entretanto, que em 
ambas as jurisdições as primeiras legislações antitruste versavam sobre atos de concentração, embora de forma 
incompleta. 
48 O FTC foi criado pelo Congresso em 1914 com o objetivo de complementar a aplicação das leis antitruste pelo 
DOJ. O Congresso acreditava que uma agência administrativa  - com poderes amplos  para  obter informações e 
para conduzir processos administrativos – seria um instrumento melhor para desenvolver práticas de direito 
antitruste mais flexíveis do que os tribunais judiciais.  
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cinco comissionários do FTC e, em um terceiro momento, pela Corte de Apelação Federal  

(Federal Court of Appeals ).  

Este sistema de duas agências – FTC e DOJ – é conhecido como “dual enforcement”  

e tem sido objeto de questionamento. Críticos sustentam que é desnecessário existir duas 

agências para aplicação das normas federais antitruste o que pode resultar em políticas 

antitruste inconsistentes e sobrecarga de ônus as empresas. No entanto, há pouca, senão 

nenhuma, duplicação de tarefas entre as duas agências. Não obstante, as agências trabalham 

juntas para o desenvolvimento de políticas públicas antitruste semelhantes, senão idênticas.  

As maiores diferenças entre o DOJ e a FTC estão na maior autonomia política e no 

procedimento administrativo que caracterizam o FTC. Embora seja verdade que as decisões 

do FTC possam ser objeto de recuso ao Judiciário, os requerentes sabem que a análise prévia 

deve ser célere e que os tribunais não tem propensão a reverter as decisões dos especialistas 

legais e econômicos dos técnicos da agência (TAUFICK, 2012. pp. 429).  

 

3.2 Procedimento para análise de atos de concentração nos Estados Unidos 

 

No sistema antitruste norte-americano, os critérios para notificação das operações de 

atos de concentração são: (i) atividade comercial (comercial enterprise); (ii) dimensão das 

partes envolvidas (size of person); e (iii) dimensão da transação (size of transaction).  

Segundo Taufick (2007), para atender ao primeiro critério, as partes devem estar 

envolvidas no exercício de uma atividade comercial ou praticar uma atividade que afete o 

comércio.  

Para atender ao segundo critério (size of person), uma das partes deve ter faturamento 

anual equivalente ou superior à $100 milhões e a outra parte ter faturamento anual equivalente 

ou superior à $10 milhões. É importante destacar que estes valores são apenas uma 

referência49, uma vez que são atualizados anualmente conforme as alterações no Produto 

Nacional Produto (PNB).50 Ademais, na apuração do faturamento anual são considerados os 

                                                           
49  Este valor-referência é instituído pelo Clayton Act na Seção 7A. O valor indicado para cada ano é publicado 
todo mês de janeiro pelo Federal Register no documento intitulado “Revised Jurisdictional Thresholds for 
Section 7A of Clayton Act”. 
50 O PNB é considerado mais representativo do que o PIB por contemplar a renda líquida recebida do exterior 
(RLRE).  
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faturamentos de todas as empresas nacionais e estrangeiras controladas pela empresa parte na 

operação.51  

 Para atender ao terceiro critério(size of transaction), a quantidade de ações ordinárias e 

demais ativos que são objeto da transação devem ser equivalentes ou superiores à 

$50milhões52. Este valor é uma referência e é ajustado anualmente. 

 Em regra, os três critérios devem ser atendidos para que uma operação deva ser 

notificada. No entanto, se a quantidade de ações com direito a voto e demais ativos que são 

objeto da transação for superior a $ 200 milhões 53 , a operação deve ser notificada 

independentemente do faturamento anual das partes (size of person).  

 Além dos critérios para notificação, a legislação antitruste norte-americana estabelece 

determinados “patamares para a notificação” (“notification thresholds”). Estes limites à 

notificação refletem hipóteses em que as partes envolvidas na operação, uma vez feita a 

notificação de aquisição de quantidade de ações ordinárias equivalentes ou superiores à $ 50 

milhões e sendo a operação aprovada e realizada dentro de um ano, não precisam notificar o 

FTC e o DOJ sobre as sucessivas aquisições de ações ordinárias realizadas entre elas durante 

o período de cinco anos desde que não ultrapassem o patamar  seguinte estabelecido54. Há 5 

patamares conforme exemplificado no Quadro 2 abaixo: 

 

Patamar  1 

Aquisição de ações ordinárias 

equivalentes à $ 50 milhões até $ 100 

milhões 

Patamar  2 

Aquisição de ações ordinárias 

equivalentes à $ 100 milhões até $ 500 

milhões 

                                                           
51 Conforme a doutrina norte-americana deve existir uma completa unidade de interesse entre as entidades-filhas 
(controladas) e a entidade-mãe (controladora), esta última designada UPE (Ultimate Parent Entity).  Conforme o 
16 C.F.R. §01.1 (b) o controle pode ser estabelecido de quatro formas: (i) deter 50%  ou mais das ações 
ordinárias (ii) direito a 50% ou mais dos lucros (iii) direito a 50% ou mais dos ativos no caso de dissolução (iv) 
poder contratual de eleger 50% ou mais dos membros do Conselho de Administração. Nesta acepção, o controle 
pode ser exercido simultaneamente por dois ou mais agentes (TAUFICK, 2007, pp.86, tradução nossa).  
52 Os demais ativos incluem dinheiro, ativos tangíveis e intangíveis, além de qualquer responsabilidade a ser 
assumida pela empresa adquirente (TAUFICK, 2007, pp.85, tradução nossa).  
53 Este valor é uma referência e é ajustado anualmente. 
54 O referido procedimento está descrito na Rule 801.1 (a) (1) 
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Patamar  3 
Aquisição de ações ordinárias 

equivalentes à $ 500 milhões ou mais 

Patamar  4 

Aquisição de ações ordinárias 

equivalentes à mais de 25% da 

participação societária da empresa, se  

equivalente a mais de $ 1bi 

Patamar 5 

Aquisição de ações ordinárias 

equivalentes à mais de 50% da 

participação societária, se equivalente a 

mais de $ 50 milhões 

Quadro 2 – Patamares para a notificação 
Fonte: Elaboração própria 

Para explicar melhor a aplicação deste dispositivo, o guia “What is the Premerger 

Notification Program?” elaborado e publicado pela Federal Trade Comission apresenta o 

seguinte exemplo:  Se empresa A notifica que irá adquirir $100 milhões em ações ordinárias 

da empresa B e a operação é aprovada e realizada dentro de um ano, a empresa A poderá 

continuar a adquirir ações ordinárias da empresa B durante os próximos 5 (cinco) anos sem ter 

que notificar as novas aquisições, desde que a quantidade de ações ordinárias totais da 

Companhia B não exceda $ 500 milhões (Patamar 2 ) ou 50% das ações ordinárias da empresa 

B (Patamar 5).55  

As partes envolvidas em um ato de concentração devem submeter o pedido de 

aprovação do ato de concentração ao FTC e ao DOJ o quanto antes através do protocolo do 

“Formulário de Notificação do Ato de Concentração” (“Notification and Report Form”). 

Concomitantemente, as partes devem fornecer todos os documentos listados na Seção 4C do 

Antitrust Improvements Act Notification and Report Form for Certain Mergers and 

Acquisitions, denominados “documentos 4C” 56. Tais documentos compreendem contratos 

                                                           
55 Como demonstrado no exemplo, uma empresa no patamar 1 pode atingir o patamar 2 e o patamar 5, por 
exemplo. Não há necessariamente uma hierarquia entre os patamares, ainda que a ordem apresentada seja a mais 
comum.  
56  O Item 4(c) do “Antitrust Improvements Act Notification and Report Form for Certain Mergers and 
Acquisitions” estabelece todos os documentos que devem ser fornecidos, são eles: estudos, pesquisas, análises e 
relatórios elaborados pelos funcionários e diretores das partes com o propósito de avaliação e análise da 
operação societária no que diz respeito ao mercado relevante, competição, competidores, mercados afetados, 
potencial de crescimento de vendas ou expansão no mercado relevante na dimensão produto e na dimensão 
geográfica, e indicar a data da elaboração e o nome e o cargo de cada individuo responsável pela sua elaboração. 
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pertinentes, incluindo trocas de emails, que revelam a motivação da operação assim como 

demais informações sensíveis sobre a operação societária em análise. 

As informações submetidas são analisadas pelo Premerger Notification Office (PNO). 

Compete ao PNO realizar análise preliminar para averiguar se há questões que concernem a 

defesa da concorrência tais como a sobreposição de produtos e presença de cláusulas de não - 

competição nos documentos preliminares assinados entre as partes envolvidas. Além disso, o 

PNO verifica  se todos os documentos 4C estão presentes.  

É importante destacar que qualquer individuo pode solicitar ao PNO esclarecimentos 

sobre se determinada operação deve ou não ser notificada. As respostas do FTC podem ser 

tanto “interpretações formais” – quando as dúvidas são genéricas e dizem respeito a 

interpretação da legislação vigente de forma mais ampla – ou “interpretações informais”  que 

dizem respeito a situações mais especificas e são respondidas individualmente, na maior parte 

das vezes através de e-mails. Estas últimas não são vinculantes.  

Após a análise, o PNO organiza as informações recebidas em um relatório57 que é 

encaminhado para a área especifica  de análise do ato de concentração. O FTC possui cinco 

áreas especificas para análise dos atos de concentração, denominadas shops,  cada uma focada 

em um setor da indústria – por exemplo: hidrocarbonetos e agricultura. O PNO também 

recomenda a área especifica se o processo deve ser arquivado, na hipótese de não haver 

nenhum indicio de dano à concorrência, ou se a investigação deve continuar. Incluir o DOJ 

Após notificarem a operação e o PNO analisar e constatar que todos os documentos 

4C e todas as informações do Formulário de Notificação estão presentes, inicia-se o Período 

de Análise (Waiting Period). O Período de Análise tem duração de 30 dias 58.  

As partes podem requisitar que o Período de Análise termine antes dos 30 dias e que 

para tanto seja feita adotada Análise Sumária (Early Termination)59. As operações que são 

sujeitas a Análise Sumária geralmente tem indícios de pouco ou nenhum impacto 

anticoncorrencial e após o término da Análise Sumária, podem ser realizadas. Quando 

                                                                                                                                                                                     
(Antitrust Improvements Act Notification and Report Form for Certain Mergers and Acquisitions, item 4(c), 
2001, tradução livre). Disponível em: http://www.ftc.gov/bc/hsr/hsrform-instructions1_0_0.pdf.  Acesso em 12 
jul. 2012.  
57 O relatório é denominado “Premerger Notification and Report Summary”.  
58 Nas hipóteses de falência ou oferta hostil em dinheiro, o Período de Análise é de 15 dias, conforme Rule 
803.10; 11 U.S.C. § 363 (b)(2). 
59 Conforme a Interpretação Formal 13, emitida em 20 de Agosto de 1982, a requisição de análise sumária será 
concedida se (1) pelo menos uma das partes a solicitar no Formulário de Notificação, (2) todas as partes 
submeteram Formulários de Notificação completos e (3) ambas as agências completaram suas análises e 
entenderam que não é necessário adotar nenhuma medida para impedir a transação (PNO, 1982, tradução nossa).  

http://www.ftc.gov/bc/hsr/hsrform-instructions1_0_0.pdf
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solicitada, a Análise Sumária é concedia na maior parte das operações. Geralmente, a Análise 

Sumária termina em até duas semanas do inicio do Período de Análise.  

No inicio do Período de Análise, ambas as agências – FTC e o DOJ – analisam as 

informações fornecidas para determinar se as requerentes competem entre si ou estão 

relacionadas de alguma forma que a combinação entre elas pode levar a resultados 

anticompetitivos (PNO, 2009, tradução nossa).   

Se uma ou ambas as agências decidem que a operação societária em análise pode 

resultar em efeitos anticompetitivos, as agências decidem entre si qual agência será 

responsável por realizar as investigações 60  – esta etapa é chamada de “Procedimento de 

Habilitação” (Clearence Procedure). A escolha de apenas uma agência para continuar as 

investigações é essencial para evitar a duplicação de esforços bem como a confusão que 

poderia resultar se ambas as agências contatassem as mesmas pessoas em momentos 

diferentes a respeito da mesma questão . 

Ao final do Período de Análise, a agência responsável pode aprovar o ato em análise 

ou solicitar a Instrução Complementar. Caso a Instrução Complementar não seja solicitada e o 

Período de Análise expirar, as partes estão autorizadas a celebrar a operação.61 

A Instrução Complementar (Second Request) estende o Período de Análise (Waiting 

Period) em até 30 dias e deve ser feita antes do término do Período de Análise. É importante 

destacar que durante a entrega dos documentos e informações solicitadas na Instrução 

Complementar a contagem do prazo é interrompida e o intervalo de tempo para que as 

requerentes entreguem todo o material solicitado é, geralmente, de seis a nove meses.62 

O questionário da Instrução Complementar inclui estudos econométricos, planos de 

propaganda e investimento, informações de preço, pesquisas sobre concorrentes e 

informações congêneres. A Instrução Complementar traz um longo rol de perguntas e é 

considerada muito cara para os requerentes. Conforme aponta Taufick (2012, pp. 432), dados 

os ônus impostos pela Instrução Complementar, ela pode provocar o abandono da operação 

pelos requerentes.  

Para evitar o ônus da Instrução Complementar e ao mesmo tempo solicitar 

informações adicionais, em alguns casos aplica-se o quick look. Segundo Taufick (2012, pp. 

                                                           
60 A escolha da agência  que trabalhará no caso é feita com base em dados históricos – olha-se nos últimos cinco 
anos quem teve maior experiência em casos semelhantes, se não há experiências neste período, atenta-se para os 
últimos dez anos, persistindo a ausência de experiência, a decisão baseia-se em acertos previamente realizados 
entre as agências. (TAUFICK, 2007, pp.95, tradução nossa) 
61 O fato da agência não requerer a Instrução Complementar não a impede de questionar a operação em um 
momento posterior a sua concretização, conforme estabelece o §7(A) (i) (1) HSR Act.  
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432), no quick look, ao invés de exigir o substancial cumprimento da Instrução 

Complementar, exige-se que se responda, primeiramente, a uma matéria específica do 

questionário e se esta resposta for suficiente para eliminar as dúvidas dos técnicos da agência 

responsável, a resposta ao longo questionário da Instrução Complementar é dispensada.  

Tendo em vista que o prazo de 30 dias do Período de Análise muitas vezes não é 

suficiente para que a agência reguladora analise o caso, Taufick (2007, pp. 99) destaca que a 

Instrução Complementar torna-se uma alternativa à agência responsável para que esta tenha 

tempo para analisar questões mais complexas. Neste contexto, para evitar a Instrução 

Complementar, as partes requerentes adotam a estratégia da “retirada e re-notificação” (pull 

and re-file). Esta estratégia consiste em retirar a notificação e reapresentá-la para iniciar 

novamente o Período de Análise de 30 dias. No entanto, não há uma garantia pela agência 

responsável de que a retirada e re-notificação evitará uma possível Instrução Complementar.63  

Segundo Taufick (2012, pp. 433), outro instrumento utilizado pelo para estender o 

Período de Análise sem entrar na Instrução Complementar são acordos com os requerentes em 

que estes concordam em aguardar mais que o prazo legalmente estabelecido do Período de 

para consumar a operação  

Após a análise de todas as informações disponibilizadas na Instrução Complementar, 

se os técnicos concluírem que a operação não é lesiva a concorrência, esta poderá ser 

realizada. No entanto, se considerarem a operação lesiva à concorrência, recomendarão a 

agência responsável requerer uma medida liminar junto ao Tribunal Distrital (Distric Court) 

para impedir a realização da operação.  

Neste momento, há uma distinção entre o procedimento se a agência responsável for o 

DOJ ou se for o FTC.  

Sendo a agência responsável o DOJ, competirá ao Tribunal Distrital analisar a 

legalidade da transação e emitir uma decisão autorizando ou negando a sua realização.  

Sendo a agência responsável o FTC, uma vez concedida a liminar pelo Tribunal 

Distrital64, o FTC deve iniciar um procedimento administrativo. No prazo de 20 dias a contar 

da concessão da liminar, o FTC deve apresentar o caso ao Juiz Administrativo65. Segundo 

Taufick (2012, pp. 434), este momento é propício para acordos entre o FTC e a partes 
                                                           
63  Nos Estados Unidos, as companhias estão optando com mais frequência pela estratégia de retirada e 
renotificação (LINDELL, 2007). No entanto, aproximadamente 40% das companhias que adotam esta estratégia 
não conseguem evitar a Instrução Complementar (KRAMER, 2005) 
64 Caso a liminar não seja concedida pelo Tribunal Distrital, o FTC pode apelar ao Tribunal de Apelação e, 
então, a Suprema Corte, solicitando uma liminar na pendência de julgamento, que tem por objetivo suspender a 
aprovação da operação até que o tribunal de apelação decida pelo provimento, ou não, do recurso (TAUFICK, 
2012, pp. 434) 
65 A figura do Juiz Administrativo (Administrative Law Judge) não encontra semelhança no direito pátrio. 
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requerentes 66 , considerando que o FTC raramente altera o seu entendimento e que os 

requerentes procuram uma resposta rápida  

Se não houver acordo e caso a decisão proferida pelo juiz administrativo (decisão 

inicial) não seja aceita pelas partes requerentes, é possível recorrer para uma 2º instância 

administrativa que proferirá uma decisão final. Mais uma vez, é possível recorrer ao Poder 

Judiciário caso a decisão administrativa não seja aceita. 

 O programa de análise de atos de concentração norte-americano é considerado um 

sucesso. De acordo com guia “What is the premerger notification program?”  elaborado pelo 

FTC, o índice de cumprimento das notificações conforme o HSR Act é alto o que diminui o 

número de análise a posteriori dos atos de concentração. 67 

O procedimento de análise dos atos de concentração nos Estados Unidos é exemplificado 

Esquema 6 abaixo: 

                                                           
66 Os acordos são preparados pela equipe de implementação das decisões, que tem como principal função 
desenvolver soluções para atos de concentração notificados. Entretanto, o acordo deve ser aprovado pelo FTC e 
colocado em consulta pública (TAUFICK, 2012, pp. 434) 
67  Ainda que as agências – DOJ e FTC – possuam competência para questionar atos de concentração a 
posteriori, elas raramente o fazem (FTC, 2009, pp. 2).  
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  Esquema 6 – Procedimento para Análise de Ato de Concentração nos Estados Unidos 
  Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.3 Estrutura do órgão antitruste da União Européia 

 

Na União Europeia, as relações sócio-econômicas entre os países-membros são 

disciplinadas no âmbito da Comissão Européia. A Comissão Europeia divide-se em 

departamentos denominados Directorates-General (DGs) e cada um dos DGs é responsável 

por um setor político. Dentre os DG’s, há o Directorate-General for Competition (COMP) 

que é responsável por estabelecer e implementar uma política concorrencial consistente no 

âmbito da União Europeia. Neste sentido, o COMP possui uma dupla função: realiza tanto o 

enforcement das leis antitruste, atuando como tribunal da defesa da concorrência, quanto a 

investigação dos casos apresentados, atuando na instrução dos processos.  

 

 

Aprovação Sumária

Notificação do ato de concentração ao DOJ e ao FTC

Análise preliminar FTC e DOJ (Início do Waiting Period )

15 dias

30 dias

Análise do Pre Notification Office (PNO) 

Solicita mais informações

Procedimento de Habilitação da Agência 

Second Request

Prolongar mais 30dias

Final do Waiting Period 

Aprovação do ato Não aprovação do ato

TribunalDistrital (District Court) - Poder Judiciário

20 dias

Concede a liminarNão concede a liminar Juiz Administrativo do FTC

Aprovação do ato Não aprovação do ato

Recurso à 2º Instância do FTC

Não aprovação do atoAprovação do ato

Aprovação do ato Não aprovação do ato

Tribunal de Apelação (Appellate Court) - Poder Judiciário

Poder Judiciário

Aprovação do ato Não aprovação do ato

DOJ FTC

[FGV2] Comentário: Corrigir a tabela 

http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General
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O controle de atos de concentração no âmbito da União Européia é regulado por dois 

atos normativos: o Council Regulation (EC) No 139/2004, denominado EC Merger 

Regulation (ECMR), que estabelece as diretrizes gerais do controle de atos de concentrações 

no âmbito da União Européia, e o Commission Regulation No.802/2004, que estabelece as 

diretrizes procedimentais para a notificação dos atos de concentração. 

O ECMR exige que a Comissão Européia controle atos de concentração que 

apresentem uma dimensão  significativa no âmbito da União Européia denominada dimensão 

comunitária (community dimension). Um ato de concentração é dotado de dimensão 

comunitária quando atinge os critérios para a sua notificação estabelecidos pelo ECMR.  

Se um ato de concentração preenche os critérios de notificação estabelecidos no 

ECMR, a operação societária não poderá ser consumada, sem a aprovação da Comissão. Por 

isso, o controle de atos de concentração no âmbito da União Européia, a semelhança do Brasil 

e dos Estados Unidos, classifica-se como mandatory pré-merger notification 

 

3.4 Procedimento de Análise dos Atos de Concentração na União Européia 

 

Os critérios para notificação dos atos de concentração estabelecidos no ECMR são: (i) 

volume de negócios total68 realizado à escala mundial pelas partes em conjunto superior a 

5 000 milhões de euros e (ii) volume de negócios total realizado individualmente no âmbito 

da UE por pelo menos duas das empresas superior a 250 milhões de euros.69 Mesmo que não 

atenda a tais critérios de notificação, um ato de concentração pode ser dotado de dimensão 

comunitária, se (i) o volume de negócios total realizado à escala mundial pelas empresas em 

conjunto for superior a 2.500 milhões de euros; (ii) em cada um, de pelo menos três Estados 

Membros, o volume de negócios total realizado pelo conjunto das empresas for superior a 100 

milhões de euros; (iii) em cada um de pelo menos três Estados-Membros considerados para 

efeitos do disposto no item (ii), o volume de negócios total realizado individualmente por pelo 

menos duas das empresas em análise for superior a 25 milhões de euros; e (iv) O volume de 

                                                           
68 A definição de volume de negócios é apontada no item 1 do Artigo 5 do ECMR: “O volume de negócios (..) 
inclui os montantes que resultam da venda de produtos e da prestação de serviços realizadas pelas empresas em 
causa durante o último exercício e correspondentes às suas atividades normais, após a dedução dos descontos 
sobre vendas, do imposto sobre o valor acrescentado e de outros impostos directamente relacionados com o 
volume de negócios.” 
69 É importante destacar que a despeito de atender os dois critérios para notificação mencionados, a operação 
societária estará fora da jurisdição da Comissão Européia, se cada uma das empresas envolvidas realizarem mais 
de 2/3 do seu volume de negócios total no âmbito da União Européia dentro de um único Estado-Membro. Neste 
caso, o controle da operação societária deve ser feito no âmbito da jurisdição nacional.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0802:EN:NOT
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negócios total realizado individualmente no âmbito da EU por pelo menos duas das empresas 

em causafor superior a 100 milhões de euros.70 

Não há na legislação antitruste européia um momento determinado em que deve ser 

realizada a notificação da operação societária á Comissão Europeia. A notificação pode ser 

realizada após (i)  a conclusão das tratativas negociais, entretanto antes de consumar o ato de 

concentração, (ii) o anúncio da licitação pública ou (iii) manifestação de boa-fé da intenção de 

realizar estes atos.  

Há dois modelos de Formulários de Notificação: Short Form ou Complete Form. 

Como já dito na seção I, a notificação prévia é obrigatória e a operação não poderá ser 

realizada até que a Comissão Europeia aprove-a. Após a notificação, se as partes preencherem 

adequadamente o Formulário de Notificação, inicia-se a Fase 1.  

A Fase 1 consiste na investigação inicial. Nesta fase, é realizada uma avaliação 

detalhada da operação societária realizada pelas autoridades competentes dos Estados-

Membros e da Comissão Europeia através de pedido de informações às partes ou à terceiros, 

entrevistas e inspeções. É importante destacar que os Estados-Membros podem solicitar a 

remessa do caso para a sua jurisdição após 15 dias da notificação da operação à Comissão 

Europeia.  De acordo com o Artigo 6 do ECMR, a Fase I tem o prazo de 25 dias úteis após o 

recebimento da notificação, mas pode ser estendida à 35 dias úteis caso solicitado por um 

Estado-Membro ou se as partes envolvidas propõem a negociação de remédios para a 

consumação do ato de concentração.  

Após término do prazo da Fase I, de acordo com o Artigo 6 do ECMR, a Comissão 

Europeia pode tomar três decisões: (i) o ato de concentração não é sujeito à jurisdição do 

ECMR, pois os critérios de notificação não foram observados corretamente, (ii) o ato de 

concentração é aprovado, pois não há indícios de que acarretará  prejuízos à concorrência no 

mercado comum europeu (common market) ou (iii) o ato de concentração apresenta indícios 

de prejuízo a concorrência no mercado comum europeu e, portanto, merece uma investigação 

mais aprofundada que será realizada na Fase 2.  

Na Fase 2 é realizada uma investigação mais detalhada do caso através de solicitações 

de informações às partes, entrevistas e inspeções supervisionadas pelas autoridades 

competentes dos Estados-Membros. No caso da declaração de incompatibilidade da operação, 

                                                           
70 É importante destacar que a despeito de atender os quatro critérios para notificação mencionados, a operação 
societária estará fora da jurisdição da Comissão Européia, se as partes envolvidas auferirem mais de 2/3 do seu 
faturamento bruto anual no âmbito da União Européia dentro de um único Estado-Membro. Neste caso, o 
controle da operação societária deve ser feito no âmbito da jurisdição nacional. 

[Fabiana3] Comentário: Checar 
prazos! 
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esta é precedida da divulgação de uma lista de objeções com o direito das partes de ter acesso 

ao arquivo e requerer uma audiência oral formal.  

 Após as investigações, a Comissão Europeia pode, de acordo com o Artigo 8 da 

ECMR: (i) aprovar o ato no caso de compatibilidade com o mercado comum europeu; (ii) 

aprovar o ato com condições e obrigações para torná-lo compatível com o mercado comum 

europeu; (iii) proibir o ato no caso de incompatibilidade com o mercado comum europeu; (iv) 

estabelecer a dissolução do ato no caso de implementação prematura.  

 O prazo da Fase 2 é o mais extenso. Conforme o artigo 8 do ECMR,  a decisão da 

Comissão Europeia deve ser divulgada dentro de 90 dias úteis a contar do inicio dos 

procedimentos da Fase 2 ou dentro de 105 dias úteis se as requerentes demonstram interesse71 

em negociar medidas para a aprovação do ato. É possível ainda estender o prazo em 20 dias 

úteis, mediante requerimento das partes, sendo o prazo máximo da Fase 2 de 125 dias úteis. 

 Uma vez proferida a decisão da Comissão Europeia, as partes tem até dois meses para 

apresentar recurso à decisão. O recurso em 1º instância é julgado pela European Court of First 

Instance  e, posteriormente, cabe recurso dessa decisão à European Court of Justice.  

 O Esquema 7 abaixo ilustra o procedimento de análise de atos de concentração no 

âmbito da União Europeia 

 

                                                           
71 Conforme o Artigo 8 da ECMR, as requerentes devem demonstrar interesse em até 55 dias úteis do inicio do 
procedimento da Fase 2.  
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Esquema 7 – Análise dos Atos de Concentração da União Europeia 
Fonte: Elaboração própria 
 

  

Procedimentos de Pré-Notificação

Notificação

Inicio das Investigações (Inicio da Fase 1)

Final das Investigações(Final da Fase 1)

35 dias

Aprovação do ato 
com restrições

Aprovação do ato 
sem restrições

Não aprovação do 
ato

Instrução Complementar(Inicio da Fase 2)

Aprovação do ato 
com restrições

Não aprovação do 
ato

Aprovação do ato 
sem restrições

European Court of 
Justice

125 dias 
(máximo)

European Court of 
First Instance
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4. ANÁLISE DAS PRINCIPAIS MUDANÇAS NA LEI 12.529/11 
 

Esta Seção pretende analisar as principais mudanças trazidas pela Lei 12.529/11 ao 

SBDC no que tange a análise dos atos de concentração e a aproximação deste novo sistema de 

análise de atos de concentração às recomendações de boas práticas internacionais. Esta Seção 

pretende também apontar críticas e propor sugestões para futuras mudanças, tendo em vista a 

legislação antitruste norte-americana e europeia.  

4.1 Análise prévia dos atos de concentração: Vantagens e Desvantagens 

 

O sistema de análise prévia e obrigatória dos atos de concentração é a inovação mais 

importante da Lei 12.529/11. Este sistema é o mais adotado entre os países membros da 

OCDE e a sua adoção alinha o Brasil às boas práticas internacionais em análise de atos de 

concentração. 72 

A análise prévia dos atos de concentração permite que a autoridade antitruste examine 

a transação e decida aprová-la ou não antes que ela seja consumada. Tendo em vista que as 

operações de concentração produzem efeitos que são, na maioria das vezes, irreversíveis, a 

principal vantagem da análise prévia é possibilitar a autoridade antitruste tomar a decisão de 

aprovar ou não o ato de concentração antes dos efeitos serem produzidos e as suas 

consequências negativas impactarem o bem estar do consumidor. 

Outra vantagem da análise prévia é enunciada por Farina (2012) que pontua que 

sempre haverá, em qualquer sistema, algum tipo de assimetria de informação, pois aquele que 

submete a operação dispõe de maiores e melhores dados do que o órgão que analisa. Nesse 

sentido, a exigência de análise prévia é um forte incentivo para que todos tragam o mais 

rápido possível informações das análises daquele mercado bem como forneçam as 

informações solicitadas com brevidade.   

Além disso, a OCDE (2007) aponta que os remédios estruturais73 são mais facilmente 

impostos em transações ainda não consumadas, sendo difícil, senão impossível, impor estes 

remédios a transações já consumadas. 

                                                           
72 No entanto, é importante notar que na América do Sul e Caribe dos oito países que possuem controle de 
concentração, apenas três – Barbados, Colombia e Mexico – adotam o sistema de análise prévia obrigatória dos 
atos de concentração.  De acordo com a OCDE (2005), como a maioria dos países desta região possuem 
pequenas economias, o sistema de análise prévia obrigatória dos atos de concentração pode não ser o mais 
apropriado.  
73 Os remédios impostos aos atos de concentração podem ser estruturais ou comportamentais. Os remédios 
estruturais consistem na realocação ou transferência dos direitos de propriedade dos ativos. Os remédios 
comportamentais consistem em restrições ao exercício do direito de propriedade dos ativos. Segundo a OCDE 
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Não obstante as evidentes vantagens, é importante destacar possíveis desvantagens da 

análise prévia dos atos de concentração. Os critérios para notificação de operações podem ser 

muito amplos e incluir operações que certamente não são anticompetitivas, resultando em 

grandes custos para a autoridade antitruste e para o ente privado. No entanto esta critica é 

mitigada pela Lei 12.529, tendo em vista que os critérios para notificação envolvem 

faturamento elevado de ambas as partes, inclusive se comparado com os critérios de 

notificação nos Estados Unidos como veremos na subseção 3.5.   

 

4.2 Período de Análise: É muito extenso? 

 

Um aspecto negativo da análise prévia é a possibilidade do período de análise ser 

muito extenso ou a autoridade antitruste ter competência para estendê-lo infinitamente, o que 

pode levar as partes a desistirem de consumar a transação ou ao abuso de poder pela 

autoridade antitruste.74   

Na Exposição de Motivos do Substitutivo, aponta-se o risco do exame prévio implicar 

atrasos excessivos na liberação para a operação prosseguir, o que foi preocupação esboçada 

nas audiências públicas como o “risco de o Brasil parar o mundo”. De fato, a maioria dos atos 

de concentração não resultam em um aumento significativo do poder de mercado75 pelas 

partes e, portanto, não demandam uma análise detalhada do CADE. Estas operações, que 

antes poderiam ser realizadas e só depois submetidas ao CADE, agora devem aguardar a 

                                                                                                                                                                                     
(2004), os remédios estruturais são mais apropriados do que os remédios comportamentais, pois não requerem 
monitoramento contínuo.  
74 Neste sentido, o autor Roberto Taufick (2012) pontua que no direito antitruste norte-americano, o momento da 
Second Request (Instrução Complementar) é prolongado infinitamente como ferramenta política para evitar a 
consumação de atos de concentração que não são desejáveis do ponto de vista político. Como o tempo de 
contagem do prazo é paralisado na Second Request até que as partes requerentes apresentem os documentos 
solicitados pela autoridade antitruste, o FTC ou o DOJ podem solicitar documentos difíceis de serem produzidos 
por demandarem muito tempo ou muito dinheiro, fazendo com que as partes desistam de celebrar a operação. O 
autor esclarece que com o veto ao art. 64 que estabelecia a possibilidade de aprovação tácita do ato de 
concentração, caso não fosse julgado dentro do prazo máximo estabelecido pela Lei 12.529, há uma 
possibilidade de se reproduzir no sistema brasileiro esta prática dos órgãos antitruste norte-americanos. Como 
contraponto, é importante notar que Cordovil et al (2012) pontua que mesmo com o veto ao art. 64, a aprovação 
tácita do ato de concentração permanece na medida em que a lei estabelece um prazo máximo global para a 
autoridade antitruste proferir uma decisão a respeito da celebração do ato de concentração. 
75 Segundo Hovenkamp (2005, pp. 79), poder de mercado é o poder de aumentar preços acima do nível de preços 
competitivo sem perder muitas vendas, de modo que o aumento de preços acima do nível competitivo seja 
lucrativo para a empresa. A acepção do conceito de poder de mercado é similiar a do conceito de poder 
econômico exposto na nota de rodapé nº3.  
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anuência do órgão antitruste, o que poderia significar perda de eficiência econômica76. As 

decisões do CADE nos últimos sete anos refletem esta afirmação como demonstrado no 

Gráfico 2 abaixo:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Gráfico 2 - Decisões do CADE em Atos de Concentração (Jan/2004 – dez – 2011) 
Fonte: Site oficial do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência 

 

No entanto, não é plausível sustentar que exista este risco. A Lei 12.529 possui 

mecanismos para tornar a análise dos atos de concentração célere. A própria lei prevê no seu 

art.53 que a Superintendência Geral poderá proferir decisão terminativa, nos casos de menor 

potencial ofensivo à concorrência que são os casos sujeitos aos ritos sumários descritos na 

Resolução nº 2 e que representam mais de 70% dos atos submetidos ao CADE nos últimos 

seis anos, conforme ilustrado no Gráfico 3 abaixo:  

 

                                                           
76 Segundo Salomão (2007) o termo eficiência, quando utilizado no direito antitruste, significa basicamente 
economia de escala, tendo em vista, principalmente, os beneficios ao consumidor advindos da economia de 
escala com a diminuição do nível de preços  
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Gráfico 3– Tipo de Julgamento de Atos de Concentração no Cade (2005-2011) 

 Fonte: Site oficial do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
 

Apesar da Lei 12.529/11 não prever um prazo global para aprovação dos atos de 

concentração sujeitos ao rito sumário, a autoridade brasileira tem a expectativa de analisar 

estes atos de concentração em até 30 dias. Segundo Furlan (2012), a expectativa do prazo de 

análise dos atos de concentração de menor complexidade no Brasil está em conformidade com 

os prazos dos Estados Unidos (30 dias) e da União Europeia (25 dias úteis). 

Como exposto, acima a Superintendência filtrará os casos de maior complexidade, 

remetendo-os ao Tribunal. Deste modo, o Tribunal será “desafogado” e poderá se concentrar 

apenas na análise dos casos mais relevantes o que contribuirá para que a análise dos atos de 

concentração sujeitos ao rito não-sumário também seja ágil. Neste sentido, o prazo máximo de 

análise prévia de um ato de concentração na  Lei 12.528 é 240 dias, podendo ser estendido até 

330 dias.77 Tal prazo está em conformidade com prazo máximo adotado nos Estados Unidos 

que é de um ano para os casos mais complexos.   

 

4.3 Formulário de Notificação dos Atos de Concentração: É muito exigente?  
 

A Resolução nº2 que dispõe sobre as informações e documentos que devem ser 

fornecidos pelas partes no momento da notificação é extensa, sendo criticada por Oliveira 

(2012) pelo excesso de solicitações. No mesmo sentido, Cordovil et al (2012)  sustenta que 

nas jurisdições em que o direito concorrencial encontra-se amadurecido, há uma tendência na 

                                                           
77 É importante destacar que este prazo, como explicado acima, só poderá ser atingido em menos de 30% dos 
casos que são os casos de procedimento não-sumário. 
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solicitação de um número cada vez menor de informações das requerentes na notificação 

inicial do ato de concentração.  

Como contraponto, é importante notar que as solicitações da Resolução nº 2 não 

divergem muito das recomendações da International Competition Network (2009) para a 

elaboração de formulários de notificações de atos de concentração78. 

A Resolução nº2 apresenta um único formulário para notificação dos atos de 

concentração que pode ser preenchido integralmente (long form) ou parcialmente (short form) 

nas hipóteses de procedimento sumário que compreendem as operações de menor 

complexidade. 79 No entanto, não foi divulgado nenhum guia pela autoridade antitruste 

brasileira para orientar as partes80 e tampouco estabelecido um procedimento de pré-consultas 

que permita discussão entre a autoridade antitruste brasileira e as partes envolvidas 

previamente a notificação do ato de concentração para que seja possível discutir, por exemplo, 

se determinada operação enquadra-se como de menor complexidade, estando sujeita ao short 

form. Tal procedimento de pré-consultas já é adotado na União Europeia pela Diretoria Geral 

de Concorrência e prevê a discussão sobre o escopo das informações a serem submetidas e a 

identificação dos principais pontos a serem analisados pela autoridade antitruste.   

A importância do estabelecimento de um procedimento de pré-consultas torna-se 

significativa, se consideramos que os casos de menor complexidade, que se enquadram no 

procedimento sumário, representam mais de 70% dos atos submetidos ao CADE, conforme 

ilustrado no Gráfico 3 acima. 

Além do grande número de atos que enquadram-se no short form, a autoridade 

brasileira tem expectativa de analisar os atos de concentração de menor complexidade em até 

30 dias81. Para tanto, será necessário assegurar as partes que estão submetendo as informações 

adequadas, evitando novas solicitações por parte do CADE, e isso só será possível com a 

elaboração de um guia detalhado e com a instituição dos sistemas de pré-consultas. 

 

                                                           
78 A Resolução nº2 está em convergência com as recomendações da ICN no que diz respeito ao estabelecimento 
de um formulário curto e um formulário longo a serem utilizados pelas partes conforme o ato de concentração 
em análise for candidato ao procedimento sumário e, portanto, dispensar menos informações.  
79  O art.1º da Resolução nº2 estabelece as operações enquadradas no Procedimento Não-Sumário devem 
apresentar as informações contidas no Anexo I da Resolução que é dividido em etapas compreendendo a  Etapas 
I até a Etapa XII, enquanto as operações enquadradas no Procedimento Sumário podem apresentar notificação 
contendo apenas as informações contidas no Anexo II da Resolução que compreende a Etapas I até a Etapa VII.   
80 A Resolução nº 2 no seu art. 8º prevê apenas uma indicação genérica de operações que se encaixam no 
procedimento sumário e, portanto, podem utilizar o short form, no entanto, a própria Resolução também enuncia 
no art. 7º que a decisão de enquadramento do pedido de aprovação de ato de concentração em Procedimento 
Sumário é discricionária, e será adotada pelo CADE conforme os critérios de conveniência e oportunidade.  
81 Segundo Furlan (2012), a expectativa do prazo de análise dos atos de concentração de menor complexidade no 
Brasil está em conformidade com os prazos dos Estados Unidos (30 dias) e da União Europeia (25 dias úteis).  



47 
 

4.4 Exclusão do critério de participação do mercado relevante 

 

O critério de participação do mercado relevante presente na Lei 8.884/94 era foco de 

insegurança jurídica (CORDOVIL et al., 2012, pp.197), pois a definição do mercado relevante 

para apurar as participações das empresas envolvidas neste mercado antes e depois do ato de 

concentração é uma questão não trivial e subjetiva que depende da concepção de mercado 

relevante adotada pelas partes.  

Não raro a concepção de mercado relevante adotada pelas partes diverge da adotada 

pelo CADE. 82 No âmbito da Lei 8.884, a despeito da delimitação do mercado relevante 

apresentada pelas partes, competia ao CADE definir qual é o mercado relevante e, por 

conseguinte, quem pertence a ele e quais as participações de mercado das partes envolvidas, 

adotando, muitas vezes, uma interpretação diversa das requerentes. Em sendo  o mercado e as 

participações dos agentes definidos pela autoridade ex-post, como o empresário pode saber 

ex-ante que a sua operação se enquadra neste critério? (GOMES, 2012) 

Deste modo, para evitar a insegurança jurídica, a Lei 12.529 exclui o critério de 

participação de mercado. Neste sentido, Cordovil et al (2012) aponta que a Lei 12.529 se 

alinha ao direito antitruste norte-americano e as orientações de melhores práticas 

internacionais da ICN que recomenda que as agências antitruste estruturem seus 

procedimentos de análise de atos de concentração privilegiando critérios baseados no 

faturamento ou patrimônio das empresas, pois estes critérios são objetivos, facilmente 

verificáveis e de baixo custo.  

A ICN também sustenta que critérios mais subjetivos como o da participação de mercado 

são apropriados para estágios posteriores do processo de análise de atos de concentração 

como a etapa na qual é estabelecida a quantidade de informação que deve ser requerida pelas 

partes no Formulário de Notificação (ICN, 2003, tradução nossa). 83  

                                                           
82 As requerentes geralmente sustentam uma visão mais ampla do mercado em que atuam e, em decorrência, 
defendem junto ao SBDC a tese de que suas participações são menores do que julga o órgão antitruste.  
83  É importante ressaltar que o SBDC disponibilizou para consulta pública recentemente minuta de Resolução 
que detalha o Formulário de Notificação para apresentação de atos de concentração e na Etapa III está prevista a 
apresentação de estudos econômicos que definam o mercado relevante.  Neste sentido, as partes continuam com 
os custos de elaboração de estudos econômicos para definição do mercado relevante logo no ínicio do 
procedimento, que depois pode ser alterado pelo Tribunal, entretanto, como o critério de participação no 
mercado relevante não é mais um critério para notificação, sendo apenas um dos inúmeros dados que devem ser 
fornecidos no Formulário de Notificação, as partes  não tem mais o 
foco de insegurança que existia antes. Disponível: 
http://www.cade.gov.br/upload/Consulta%20P%C3%BAblica%20-%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20-
%20Pedido%20Aprova%C3%A7%C3%A3o%20Ato%20Concentra%C3%A7%C3%A3o%20(2).pdf. Acesso: 
24 jul. 2012. 

http://www.cade.gov.br/upload/Consulta%20P%C3%BAblica%20-%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Pedido%20Aprova%C3%A7%C3%A3o%20Ato%20Concentra%C3%A7%C3%A3o%20(2).pdf
http://www.cade.gov.br/upload/Consulta%20P%C3%BAblica%20-%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20-%20Pedido%20Aprova%C3%A7%C3%A3o%20Ato%20Concentra%C3%A7%C3%A3o%20(2).pdf
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No entanto, a despeito da exclusão do critério de participação de mercado ser condizente 

com as melhores práticas internacionais, há um contraponto que deve ser mencionado. Se o 

mercado relevante geográfico for regional ou local, é possível que empresas com baixo 

faturamento tenham efeito poder de mercado e sua fusão trazer implicações concorrenciais 

(MATTOS, 2011). Neste sentido, é importante destacar que toda fusão pode gerar um efeito 

anticompetitivo, mesmo com faturamentos pequenos, dado que mercados relevantes podem 

ser regionais ou locais (GOMES, 2012). Para mitigar esta possibilidade, vale ressaltar que a 

Lei 12.529 confere discricionariedade ao CADE para requerer a submissão de atos de 

concentração que não se enquadrem nos critérios de faturamento. 

4.5 Inclusão do critério adicional de faturamento 

 

A Lei 8.884/94 estabelecia como critério para notificação que uma das partes deveria 

ter faturamento bruto anual equivalente ou superior a R$ 400 milhões. No entanto, não havia 

nenhuma estipulação de faturamento mínimo para a outra parte. Neste cenário, muitos 

negócios jurídicos irrelevantes do ponto de vista concorrencial eram submetidos ao CADE em 

decorrência do faturamento de um dos grupos econômicos envolvidos (LEONOR et al, 2012). 

Com o intuito de “desafogar” o CADE de demandas sem nenhum potencial lesivo à 

concorrência, a Lei 12.529/11 manteve o critério de faturamento mínimo bruto anual 

equivalente ou superior a R$ 400 milhões e incluiu um critério adicional de faturamento 

mínimo para outra parte que deve ser equivalente ou superior à R$ 30 milhões.  

É importante destacar que os critérios de faturamento mínimos não são estáticos, pelo 

contrário, a Lei 12.529/11 no seu art.88, §7º, à semelhança  do direito antitruste norte-

americano, prevê que os critérios podem ser ajustados. No entanto, diferente do direito 

antitruste norte-americano que prevê a atualização automática anual dos critérios mínimos de 

faturamento atrelado ao crescimento do PNB84, o legislador brasileiro optou por deixar a 

revisão do critério mínimo de faturamento ser realizada por indicação do Plenário do CADE 

ou por Portaria Interministerial. Neste sentido, é importante ressaltar que tão logo a Lei 

12.529/11 passou a viger em 29 de Maio de 2012, o CADE através de Portaria 

Interministerial85 já alterou os critérios de faturamento mínimo – uma das partes deve ter 

                                                           
84 Nos Estados Unidos, vários parâmetros associados aos critérios de submissão, como a quantificação dos 
critérios mínimos de faturamento, são atualizados, anualmente, de acordo com a variação do PNB, para eles 
(norte-americanos) mais representativo que o PIB em função de contemplar a renda líquida recebida no exterior 
(RLRE) (TAUFICK, 2012, pp.427).  
85O critério de faturamento mínimo foi alterado através da Portaria Interministerial 994/2012, publicada no 
Diário Oficial da União em 31 de Maio de 2012. 

http://http/www.conjur.com.br/dl/dou-portaria-interministerial-99412-cade.pdf
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faturamento anual mínimo de R$ 750 milhões e a outra parte de R$ 75 milhões. Não é 

possível sustentar que a alteração dos critérios de faturamento mínimo foi precipitada, 

entretanto, alguns Taufick (2012) e Cordovil et al (2012) recomendaram que o CADE testasse 

os critérios antes de cogitar alterá-los.  

A elevação dos critérios de faturamento mínimo, a despeito de diminuir o número de 

atos de concentração irrelevantes que chegam até o CADE, pode configurar uma “isenção 

antitruste” à alguns setores da economia. Neste sentido, é importante destacar que alguns 

setores da economia não possuem players com faturamento anual superior à R$ 750 milhões. 

Um exemplo são as empresas do setor de saneamento. Nestes casos, apesar dos atos de 

concentração terem possibilidade de lesar a concorrência não serão nem notificados.  

É importante destacar que a legislação antitruste norte-americana adota critérios 

mínimos de faturamento equivalentes à $100 milhões (1º parte) e à $10 milhões (2º parte) que 

são bastante próximos de R$ 400 milhões e de R$ 30 milhões (TAUFICK,2012). Neste 

sentido, considerando que a economia norte-americana é sete vezes maior do que a economia 

brasileira86, e que os atuais critérios de faturamento no Brasil são de R$ 750 milhões (1º 

parte) e R$ 75 milhões (2º parte), é plausível sustentar que temos um filtro bastante elevado 

no Brasil.  

4.6 Manutenção do sistema de checks and balances 

 

No âmbito da Lei 8.884/94, a análise do mesmo ato de concentração era realizada por 

três instâncias distintas: primeiro a SEAE emitia um parecer técnico, depois a SDE emitia 

outro parecer técnico e por fim, o CADE analisava a questão sem vincular-se a nenhum dos 

pareceres técnicos anteriores que tinham apenas a função de auxiliar o CADE na sua tomada 

de decisão.  

A despeito da ineficiência deste sistema, havia o aspecto positivo do mesmo ato de 

concentração ser analisado por três órgãos diferentes o que conferia mais legitimidade às 

decisões do SBDC, na medida em que limitava que decisões unilaterais ou enviesadas fossem 

aplicadas. Apesar dos pareceres da SEAE e da SDE não serem vinculantes, é possível 

sustentar que havia um sistema de pesos e contrapesos no SBDC na medida em que os 

pareceres emitidos por órgãos distintos influenciavam as decisões do CADE.  

                                                           
 



50 
 

A Lei 12.529/11 promoveu a unificação dos órgãos do SBDC e alterou o 

procedimento de análise dos atos de concentração, eliminando a emissão de pareceres 

técnicos por dois órgãos distintos.   

No entanto, o sistema de checks and balances permanece e até mais significativo. 

Permanece, pois as decisões da SG podem ser questionadas pelo Tribunal tanto por avocação 

do próprio Tribunal quanto por impugnação de terceiros interessados. É mais significativo, 

pois, enquanto no sistema anterior havia apenas influência da SEAE e da SDE nas decisões do 

CADE que não podiam ser revisadas no âmbito administrativo, no sistema atual o Tribunal é 

segunda instância administrativa, na medida em que a SG é um órgão tomador de decisões 

que podem ser revisadas no Tribunal. No mesmo sentido, Cordovil et al (2012, pp. 38) 

destaca que a manutenção do sistema de pesos e contrapesos é marcante no processo de 

análise de concentrações. 

  



51 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Lei 12.529/11 apresenta importantes modificações no desenho institucional do 

SBDC e no procedimento de análises de concentração de empresas. No que tange a 

análise dos atos de concentração, a principal mudança é a análise prévia e obrigatória das 

estruturas.  A análise prévia e obrigatória dos atos de concentração está alinhada com as 

boas práticas internacionais, que recomendam a adoção do mandatory pre-merger review, 

tendo em vista, principalmente, os altos custos para reverter uma operação que já foi 

consumada. 

Ao lado da análise prévia e obrigatória de estruturas, a nova lei alterou os critérios 

para notificação, tornando-o mais objetivo e reestruturou o procedimento de análise das 

estruturas para torná-lo para eficiente e ágil.  As boas práticas internacionais divulgadas 

pela ICN e pela OCDE recomendam a utilização de critérios objetivos na etapa inicial de 

notificação. Neste contexto, a nova lei acertou ao prever apenas o critério do faturamento 

para a etapa inicial da notificação, exigindo a apuração da participação no mercado 

relevante apenas no Formulário de Notificação, isto é, as partes não devem mais recorrer 

ao critério da participação no mercado relevante para saber se devem ou não notificar a 

operação o que diminui a insegurança jurídica.   

Em consonância com as boas práticas internacionais, a nova lei também aprimorou o 

sistema de checks and balances no controle de estruturas ao permitir a revisão das 

decisões da SG pelo Tribunal, criando duas instâncias administrativas tomadoras de 

decisão.  

Em síntese, as referidas mudanças alinham o direito antitruste brasileiro às boas 

práticas internacionais em análise dos atos de concentração, aproximando a legislação 

antitruste brasileira da legislação norte-americana e europeia . No entanto, tendo como 

parâmetro a as referidas legislações estrangeiras, é possível propor alterações ao recém-

inaugurado novo sistema antitruste brasileiro como a formalização de um processo de 

consultas  pré-notificação.  

O Quadro 387 abaixo é um parâmetro para visualizar a conformidade da análise dos 

atos de concentração no Brasil com as boas práticas recomendadas pela ICN:  

                                                           
87 A ICN publicou um guia com uma série de questões para que os países verifiquem a adequação das suas 
práticas de análise de concentração de empresas às boas práticas internacionais recomendadas pela ICN.  Na 
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Questões 

 
Exemplos de Critério de 

Conformidade 
 

Situação na Lei 12.529/11 

Práticas Recomendadas II: Critérios de Notificação 
 

Os critérios para notificação dos atos 
de concentração são objetivos e não 
subjetivos?  

• Valor dos ativos 
• Vendas (Lucro ou 

volume de negócios) 
• Outros critérios 

quantificados 
objetivamente 

Sim. Os critérios para 
notificação da Lei 12.529/11 
são objetivos e consistem no 
faturamento das empresas 
envolvidas 
O critério de participação de 
mercado presente na lei 
anterior  foi excluído para 
fins de notificação do ato.  

A amplitude geográfica para a 
mensuração do critério objetivo é 
nacional?  

 Sim.  É considerado apenas o 
faturamento das empresas ou 
grupo de empresas 
localizadas no Brasil.  

Há um período de tempo utilizado 
para mensurar as vendas, o lucro ou o 
volume de negócios? 

• Ano-calendário 
• Ano fiscal 
• Dados mais recentes 

disponíveis 

Sim. O ano anterior à 
operação (art.88, I e II) 
 
  

Há um período especifico para a 
apuração do valor dos ativos? 

• Final do ano-
calendário 

• Final do ano-fiscal 
• Balanço patrimonial  

final  
• Balanço patrimonial 

mais recente 
disponível 

O balanço patrimonial mais 
recente disponível. 

A agência reguladora fornece 
orientações às partes  para calcularem 
ou determinarem se os critérios de 
notificação foram atendidos?  
 

• Formal – Ex: 
Publicações 

• Informal: - Ex: Oral, 
através de ligações 
telefônicas  

 

Há a possibilidade de 
comunicação telefônica com 
o SBDC, entretanto, ainda 
não foram divulgadas 
publicações ou a criação de 
um departamento com esta 
finalidade semelhante ao 
PNO nos EUA. É importante 
destacar a simplicidade dos 

                                                                                                                                                                                     
presente monografia, constam apenas as questões das seções II e IV. O guia possui 14 seções e a presente 
monografia optou por analisar apenas às questões das seções II e IV dada a proximidade destas questões com o 
tema do presente trabalho. Disponível em: 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/templates/merger/self%20assessment%20tool.pdf. 
Acessado em: 10.set.2012. 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/templates/merger/self%20assessment%20tool.pdf
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critérios de notificação no 
Brasil  baseados somente no 
faturamento bruto das 
empresas requerentes, o que 
pode indicar que estas 
orientações não são 
necessárias. 

O critério objetivo está pautado em 
valores de moedas locais ou em moeda 
internacionalmente reconhecida? 
Há alguma orientação ou auxilio para 
a conversão monetária? 

• Orientações sobre 
onde encontrar taxas 
de câmbio oficiais 
(ex. taxas de câmbio 
do Banco Central) 

O faturamento das empresas 
deve ser apurado em reais.  
Não há indicação para a 
conversão monetária no site 
do CADE, entretanto, é 
possível comunicação 
telefônica com os órgãos do 
CADE que podem auxiliar na 
questão.  

Se outras medidas econômicas locais 
são utilizadas (ex. múltiplos do salário 
minimo), elas estão definidas 
claramente (incluindo regras 
aplicáveis pertencentes à conversão de 
moedas), transparentes e facilmente 
acessíveis às partes domiciliadas ou 
não na jurisdição local? 
Há consultas pré-notificação  para 
fornecer orientações às partes  sobre se 
determinada operação está sujeita a 
obrigação de notificação e quais 
informações são exigidas para a 
notificação? 

• Orientações 
facilmente acessíveis 
(ex. no site da 
agência) dos valores 
atuais do salário 
mínimo  

 

Não há outras medidas 
econômicas locais. 
 
Não há consultas pré-
notificação oficiais, 
entretanto, as estruturas do 
SBDC são permeáveis  a 
consultas individuais que 
podem ser agendadas com os 
seus órgãos.  

Os critérios de notificação são 
ajustados periodicamente? 

• Revisões anuais Não.  Há a possibilidade de 
revisão por Portaria 
Interministerial, mas não é 
periódica e nem automática. 
(art. 88, §1º, Lei 12.529/11) 

Se sim, eles são ajustados 
automaticamente? 
(Ex: baseados na inflação ou outros 
indicadores econômicos) 

• Inflação 
• Produto Interno Bruto 

Não. 

Práticas Recomendáveis IV: Período de Análise 
O período de análise inicial está 
sujeito a prazos definidos e divulgados 
publicamente?  

 Sim, mas alguns prazos 
intermediários ainda estão 
omissos.  

Um possível período de instrução 
complementar está sujeito a  
prazos  determinados?  

 Não há os prazos 
intermediários para a 
Instrução Complementar, mas 
há um prazo  final para todo o 
procedimento (até 330 dias).  

A agência comunica as partes de 
forma ágil  e especifica a respeito das 
deficiências nas suas notificações 
com a finalidade de facilitar a 
submissão ágil de um novo formulário 
correto? 

 Sim. As partes, inclusive, 
possuem a possibilidade de 
emendar a notificação uma  
única vez, sem necessidade 
de submeter um novo 
formulário de notificação. 
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(art. 53, caput, Lei 12.529/11) 
A agência prevê analises sumárias 
para operações de menor 
complexidade? 
Exemplo: A agência pode conceder 
aprovação  sumária para uma 
determinada operação se concluir que 
a operação não está apta a produzir 
efeitos anticompetitivos?   
 

• Um Período de 
Análise  com duas 
fases (análise 
preliminar e análise 
extendida)? 

• Aprovação Sumária 
no Período de 
Análise 

• Período de Análise 
abreviado 

Sim. Há possibilidade do 
procedimento sumário 
conforme a operação 
qualifique-se como de menor 
complexidade (Resolução 
nº 2) 

Nas jurisdições com duas fases de 
análise, a agência termina a análise 
inicial em até seis semanas após a 
notificação? 

 Não há este prazo delimitado 
na lei, mas a expectativa é a 
análise inicial seja realizada 
em até 30 dias.  

Quadro 3 – Conformidade as práticas recomendadas pela ICN  
Fonte: International Competition Network 
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