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DO CADE
REQUERIMENTO DE SUBMISSÃO DE ATOS DE 
CONCENTRAÇÃO FORA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS 
NA LEI 12.529/2011

A Lei nº 12.529/2011, ou Lei de Defesa da Concorrência, estabelece cri-
térios de faturamento objetivos para que a realização de atos de concen-
tração econômica seja de submissão obrigatória ao crivo do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica – CADE. 

No entanto, há uma exceção no artigo 88, §7º da referida Lei: no prazo de 
um ano, a contar da data da respectiva consumação, o CADE poderá requerer 
a submissão de atos de concentração que não se enquadrem nos critérios 
legais. Este mecanismo foi regulado pela Resolução do CADE nº 24/2019, 
que estabelece que a possibilidade de instauração de um procedimento ad-
ministrativo para apuração de ato de concentração (“APAC”) com este objeto.

A faculdade foi utilizada pelo CADE em apenas quatro casos, em um uni-
verso de 3.034 operações analisadas desde que a Lei nº 12.529/2011 entrou 
em vigor3. Este trabalho analisa brevemente, com base em documentos e in-
formações públicos: (i) como o CADE obteve conhecimento de cada operação; 
(ii) o que levou à determinação de notificação em cada ocasião; e (iii) qual foi 
o desfecho em cada caso. Com isso, espera-se contribuir para maior segurança 
jurídica na utilização deste mecanismo. Em dois dos quatro casos – SM/All 
Chemistry e Guerbert/Mallinckrodt, o CADE recebeu informações sobre as 
operações por meio de denúncias de que elas estariam gerando elevadas con-
centrações ou prejuízos à livre concorrência. No caso Prosegur/Sacel, o CADE 
obteve a informação indiretamente, em outro ato de concentração envolvendo 
a Prosegur, quando uma empresa atuando como terceira interessada apre-
sentou linha temporal de atos de concentração ocorridos no mesmo setor nos 
anos anteriores. Já o caso Greca/Betunel/Centro Oeste foi notificado ad cau-
telam pelas empresas envolvidas, que buscaram “conceder maior segurança 
jurídica” à operação pretendida em razão da proximidade dos faturamentos 
das partes em relação aos critérios legais e da participação de mercado que 
seria atingida. A SG conheceu deste caso, ao contrário de outros em situação 
similar, porque entendeu que a operação ensejaria “análises concorrenciais 
não triviais”, sendo relevante avaliar potenciais efeitos anticompetitivos4.

Nos três casos não notificados espontaneamente, a SG complementou a 
análise preliminar, antes de determinar a notificação, por meio da instaura-



ção de APACs e solicitações de informações adicionais 
às partes. No caso Greca/Betunel/Centro Oeste a SG 
procedeu com a instrução tradicional de atos de con-
centração sujeitos ao Rito Ordinário, oficiando concor-
rentes para construir a estrutura de mercado.

Em todos os casos em que houve determinação 
de notificação – ou, no caso Greca/Betunel/Centro 
Oeste, conhecimento mesmo sem o preenchimento 
dos critérios de faturamento, é possível notar que o 
fio condutor foi a preocupação do CADE com eleva-
das participações de mercado.

Na ocasião mais recente, referente à aquisição do 
controle da Sacel pela Prosegur, a SG verificou que 
a operação pode ter levado a adquirente a atingir 
mais de 90% de participação no mercado de trans-
porte e custódia de valores no estado de Sergipe. 
Para além disso, a SG alegou a existência de um 
“movimento de concentração” nacional no setor, 
bem como frequentes referências, por clientes, à 
ausência de rivalidade ou mesmo existência de co-
ordenação no mercado. A Prosegur recorreu, mas o 
Tribunal do CADE manteve a determinação da SG 
por unanimidade. Segundo a Conselheira Relatora, 
o CADE tem feito uso de tal competência de manei-
ra “excepcional e cautelosa”. No entanto, os níveis 
de concentração verificados seriam suficientes para 
apontar altos riscos de efeitos anticompetitivos, 
mesmo que a Prosegur tenha alegado justificativas 
econômicas para o ato de concentração.

Em relação à aquisição da totalidade do capital 
da All Chemistry pela SM Empreendimentos, a SG 
considerou (i) o histórico de aquisições envolvendo 
o grupo controlador da empresa adquirente e que 
não foram submetidas ao escrutínio da autoridade 
concorrencial por não preenchimento dos critérios 
de faturamento; e (ii) diversas denúncias que, desde 
2012, apontavam problemas concorrenciais decor-
rentes de tais aquisições. O CADE vinha arquivando 
tais procedimentos considerando apenas o critério 
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de faturamento, ainda que diante de “um possível 
efeito concentracionista que pode ser atrelado a es-
tes atos3”.

Diante da sexta denúncia, envolvendo a aqui-
sição da All Chemistry, a SG decidiu instaurar 
APAC e, após coletar informações acerca do mer-
cado afetado e sua dinâmica competitiva, requi-
sitou a submissão. No entendimento da SG, a SM 
já detinha relevante participação no segmento de 
distribuição de insumos para farmácias de ma-
nipulação e, com a aquisição, essa participação 
poderia superar 60%, além de representar me-
nos um concorrente. A SG ainda considerou que 
a submissão permitiria delimitar o mercado re-
levante, através de uma análise mais aprofunda-
da, de forma a compreender os impactos gerados 
pelas demais aquisições. As empresas recorreram 
ao Tribunal do CADE, que negou o recurso.

No caso que envolveu a aquisição da divisão de 
meios de contraste e sistemas de injeção da Mallin-
ckrodt pela Guerbet, a SG constatou que a operação 
poderia gerar concentração de até dois terços dos 
mercados, sendo necessária uma avaliação porme-
norizada dos prováveis efeitos da operação, bem 
como controle de possíveis danos ao ambiente con-
correncial, incluindo possíveis aumentos dos custos 
para players privados e da esfera pública (SUS).

Por fim, no ato de concentração referente à for-
mação da joint venture os Grupos Greca/Betunel/
Centro Oeste, a SG, ao verificar que a operação en-
volvia a concentração horizontal e vertical entre três 
agentes com consideráveis participações nos mer-
cados afetados, decidiu conhecer a operação.

Com exceção do caso Prosegur/Sacel, que ainda 
está sob análise, os demais atos de concentração já 
foram aprovados pelo CADE. No caso SM/All Che-
mistry a aprovação foi condicionada à celebração 
de um Acordo em Controle de Concentrações, no 
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qual a SM se comprometeu a: (i) não adquirir, in-
corporar e/ou fundir com outras empresas do mer-
cado nos dois anos seguinte; e (ii) nos dois anos 
subsequentes a esse prazo, submeter previamente 
todas as operações dessa natureza, ainda que não 
preenchido os critérios de faturamento. Os demais 
foram aprovados após a constatação de elementos 
de rivalidade e/ou eficiências que foram capazes 
de afastar as preocupações concorrenciais. Mesmo 
nestes casos, a análise demandou em média 177 
dias desde a notificação formal6, isso sem contar o 
período de duração dos respectivos APACs.

A despeito de a faculdade aqui analisada ter sido 
usada cautelosamente pelo CADE, e de ainda não 
ter ocorrido reprovação ou determinação de des-
fazimento em casos fora dos critérios legais, o fato 
de já terem sido aplicados remédios, bem como a 
própria existência deste mecanismo, exigem que o 
chamado “risco concorrencial” – incluindo fatores 
como precificação de ativos, expectativas de timing 
e existência de break up fees – seja avaliado em 
operações mais sensíveis, ainda que não preen-
chidos os critérios de faturamento. Isso é especial-
mente relevante para operações que gerem altas 
participações conjuntas de mercado ou quando é 
possível antecipar manifestações contrárias junto 
ao CADE – especialmente por parte de clientes, 
fornecedores ou concorrentes. 

NOTAS:
1 Advogado da área de Direito Concorrencial do Cescon, 
Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. 
2 Advogado, Coordenador da área de Direito Concorrencial 
do Malard Advogados Associados.
3 Conforme dados fornecidos no APAC nº 
08700.005079/2019-06, julgado em 11/02/2020.
4 AC nº 08700.005972/2018-42 e 08700.005959/2016-
21; APAC nº 08700.005079/2019-06; e AC nº 
08700.006497/2014-06, respectivamente
5 A SG mencionou 6 (seis) operações no período entre 
2010 e 2018 envolvendo o grupo econômico da SM Empre-
endimentos no “ramo de distribuição de insumos para far-
mácias de manipulação”.
6 SM/All Chemistry: 165 dias; Guerbert/Mallinckrodt: 294 
dias; e Greca/Betunel/Centro Oeste: 73 dias.


