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INTRODUÇÃO

O direito da concorrência é um fator fundamental para o crescimento 
econômico e estabilidade de mercado de qualquer país. No mundo 
globalizado, fusões e aquisições multijurisdicionais estão mais recorrentes, 
o que exige que as partes observem as leis que regem cada um dos países 
envolvidos.

O Brasil e o Canadá possuem políticas de controle de operações (atos de 
concentração) bem estabelecidas. Além disso, os órgãos de fiscalização 
e controle de ambos os países mantêm um canal aberto de diálogo e 
cooperação, facilitando a troca de experiências e informações de interesse 
comum por meio da International Competition Network (ICN) e acordos 
bilaterais.

No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) é o 
órgão responsável por garantir a aplicação da Lei da Defesa da Concorrência 
(Lei 12.529/2011). Por meio da Superintendência-Geral e do Tribunal do 
CADE, analisa, aprova, rejeita ou impõe restrições a operações.

No Canadá, o Comissário da Concorrência, que comanda a Agência da 
Concorrência, administra as questões relacionadas à Lei da Concorrência 
(CA). Juntamente com o Tribunal da Concorrência, as operações são 
analisadas e julgadas, podendo ser aprovadas com ou sem restrições.

Nas próximas páginas, os advogados Ricardo Inglez de Souza e Daniel 
Nascimento, do IWRCF Advogados (Brasil), Jason Gudofsky, Debbie 
Salzberger e Jonathan Bitran, do McCarthy Tétrault LLP (Canadá), 
explicam os principais aspectos de cada legislação, as responsabilidades, 
procedimentos e prazos para análise das operações.
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Lei Brasileira de Defesa da Concorrência

INTRODUÇÃO

A lei que atualmente disciplina o direito da concorrência no Brasil é a Lei 
nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência – LDC). Sua aplicação é 
de responsabilidade do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE), composto essencialmente pelo Tribunal do CADE e pela 
Superintendência-Geral (SG).

O Brasil tem uma política robusta de controle de atos de concentração 
desde 19941, mas o controle prévio só foi introduzido em 2012, com a 
entrada em vigor da LDC (Artigo 88, §2). Com essa mudança, a análise 
dos atos de concentração tornou-se mais rápida e o número de recursos 
judiciais contra decisões do CADE, em Atos de Concentração, diminuiu 
substancialmente, já que a maioria dos recursos estava relacionada a 
multas por notificações intempestivas. 

Embora as empresas possam agora ser multadas pela prática de gun 
jumping (consumação de atos de concentração econômica antes da 
decisão final da autoridade antitruste), multas relacionadas ao momento 

da notificação eram muito mais frequentes sob o antigo regime2.

Os critérios de análise utilizados pelas autoridades brasileiras são 
muito semelhantes aos adotados em outras jurisdições. De fato, o 
desenvolvimento da lei e a jurisprudência brasileira foi – e ainda é – 
influenciado por outras práticas e legislações internacionais, como a 
Lei de Concorrência do Canadá (Competition Act).

O CADE também assinou diversos acordos formais de cooperação, 
inclusive com as autoridades canadenses, em 2008, para a promoção 
e cooperação entre agências (incluindo-se assuntos relacionados a 
concorrência).

O controle de atos de concentração está bem estabelecido no Brasil 
e as empresas têm se adaptado à notificação prévia de operações. O 
CADE aumentou sua eficiência na análise das operações submetidas 
ao seu crivo bem como na identificação de operações que deveriam ter 
sido submetidas ao controle prévio e por algum motivo não foram.

Nesse sentido, as empresas devem sempre considerar as regras 
brasileiras sobre notificação de concentração antes de concluir as 
operações.

1 Lei nº 8.884/1994.
2 Sob a Lei nº 8.884/1994, as empresas tinham que submeter a operação ao crivo do CADE dentro de 15 
(quinze) dias úteis contados da sua realização.
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ABRANGÊNCIA 

1. Que tipo de operação está sujeita ao controle de concentração?

Uma vez alcançados os critérios de notificação (que serão apresentados 
mais adiante neste artigo), as seguintes operações devem ser submetidas 
à revisão do CADE: 

I. Fusão entre duas ou mais empresas independentes;
II. Aquisição total ou parcial de uma empresa (ou empresas) por 
terceiro;
III. Incorporação de uma ou mais empresas por outras; e
IV. Acordo associativo, consórcio ou joint venture entre duas ou 
mais empresas.

Com relação aos acordos associativos, um regulamento específico define 
esses como acordos entre concorrentes válidos por dois ou mais anos, 
que estabelecem um empreendimento comum para o desenvolvimento 
de uma atividade econômica e resultante no compartilhamento de riscos 
e resultados3.

2. Aquisições minoritárias estão sujeitas a revisão?

As seguintes aquisições de participação minoritárias estão sujeitas à 
análise do CADE, sempre que os critérios de notificação forem atingidos: 

I. Quando a empresa-alvo não for concorrente, nem verticalmente 
relacionada com a adquirente:
a) Aquisições que concedem ao adquirente participação direta 
ou indireta de 20% (vinte por cento) ou mais do capital social ou 
votante da empresa-alvo; e 
b) Aquisições por parte do detentor de 20% (vinte por cento) ou 
mais do capital social ou votante, desde que a participação adquirida 
direta ou indiretamente de pelo menos um alienante considerado 
individualmente seja igual ou superior a 20% (vinte por cento).

II. Quando a empresa-alvo é concorrente ou verticalmente 
relacionada com a adquirente:
a) A aquisição de 5% (cinco por cento) ou mais em capital votante 
ou social; e
b) A última aquisição que, individualmente ou em combinação 
com outras, resulta em um aumento igual ou superior a 5% (cinco 
por cento), nos casos em que o comprador já detém 5% (cinco por 
cento) ou mais do capital social ou votante da empresa-alvo.

3. Quais são os critérios de notificação?

As operações elencadas no item 1 que de alguma forma afetam o mercado 
3 Os contratos válidos por menos de dois anos, ou por período indeterminado, devem ser notificados quando 
o período de dois anos estiver prestes a ser ultrapassado.



ATOS DE CONCENTRAÇÃO
POR RICARDO INGLEZ DE SOUZA E DANIEL NASCIMENTO

6

DIREITO COMPARADO BRASIL -CANADÁ

brasileiro estão sujeitas à revisão do CADE, se:

I. Uma das partes tiver auferido receita bruta no Brasil igual ou 
superior a R$ 75 milhões (setenta e cinco milhões de reais) no 
exercício fiscal anterior; e
II. Outra parte tiver auferido receita bruta no Brasil igual ou 
superior a R$ 750 milhões (setecentos e cinquenta milhões de 
reais) no exercício fiscal anterior.

As receitas brutas devem ser calculadas com base nos resultados do 
grupo econômico das partes no Brasil. 

4. Há alguma exceção ao critério de notificação?

Em geral, todas as operações descritas no item 1 acima, que 
atendem aos critérios de faturamento, devem ser submetidas à 
análise do CADE. 

Uma exceção são os consórcios ou associações formados para 
participação em licitações promovidas pela administração pública 
e os contratos delas resultantes, que não são considerados atos de 
concentração para fins de controle do CADE.

5. O CADE pode rever atos de concentração que não preenchem os 
critérios de notificação?

Caso o CADE entenda necessário, a Lei permite ao CADE exigir a 
notificação de quaisquer operações para sua revisão. Essa medida é 
possível dentro de 1 (um) ano a partir da data de fechamento da operação. 

Por exemplo, já foi exigida a notificação de operação que não havia 
atingido os limites legais, devido a possíveis altas concentrações 
resultantes do negócio e por conta do histórico de aquisições das partes. 
O impacto competitivo incerto da operação, segundo o CADE, justificou 
o pedido de notificação.

RESPONSABILIDADES

6. Quem é o responsável pela notificação?

Todas as partes envolvidas são responsáveis pela notificação da 
operação. Esta pode ser feita por apenas uma das partes, mas todas 
devem cooperar.

7. Do ponto de vista da concorrência, existe outra  autoridade encar-
regada da revisão e aprovação da operação?

O CADE, autarquia independente, é a única autoridade encarregada 
da análise e aprovação dos atos de concentração. No Conselho, a 
Superintendência-Geral (SG) é responsável por analisar e aprovar 
operações. Em casos de rejeição, imposição de condições ou a depender 
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da complexidade, o Tribunal do CADE (órgão colegiado) deve analisar a 
operação e a recomendação da SG antes de tomar a decisão final.
Vale ressaltar que, mesmo em casos aprovados pela SG, o Tribunal pode 
rever a decisão de ofício ou mediante recurso de terceiro autorizado.

PROCEDIMENTOS
 
8. Qual é o custo envolvido na notificação?

As partes deverão pagar uma taxa de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil 
reais) antes da notificação. Os envolvidos podem dividir a taxa entre si.
 
9. Qual é o prazo para a revisão da operação?

O prazo depende do tipo de procedimento sob o qual a operação é 
analisada. Os casos sujeitos ao rito sumário, como joint ventures clássicas, 
substituição de agentes, sobreposição horizontal ou integração vertical 
com baixa concentração, são concluídos em até 30 (trinta) dias.

Pelo procedimento ordinário, o prazo máximo de análise é de 240 
(duzentos e quarenta) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa), 
dependendo das circunstâncias do caso.

O tempo médio de análise de atos de concentração pelo CADE pode ser 
verificado no gráfico a lado:

10. Quais são as consequências da não notificação ou mesmo da imple-
mentação do negócio antes da aprovação das autoridades da concorrência?

Caso as operações sujeitas ao controle prévio sejam implementadas, 
ainda que parcialmente, antes da decisão do CADE, as partes estarão 
sujeitas a uma multa entre R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a
R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), dependendo da situação 
econômica dos envolvidos, existência de fraude, potencial efeito 
anticoncorrencial do negócio entre outros.

Além disso, a operação pode ser declarada nula, o que resulta no 
cancelamento de todas as medidas tomadas até então para implementá-
la. Por fim, o CADE pode instaurar um processo administrativo para 
investigar os efeitos anticoncorrenciais resultantes da conduta das partes.
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11. É possível que terceiros participem do processo?

Terceiros cujos interesses possam ser afetados pelo negócio poderão 
solicitar a participação no processo, apresentando suas considerações, 
documentos e pareceres para respaldar suas alegações, dentro de 15 
(quinze) dias a partir da publicação do ato de contração. A participação 
deles, porém, fica sujeita à análise e autorização do CADE.

12. Há alguma defesa para um ato de concentração que seja contrário 
à ordem econômica? 

Eventualmente, o CADE pode aprovar um ato de concentração que resulte 
em uma diminuição da concorrência. Nesse caso, o processo de análise 
da operação sopesará os ganhos de eficiência e bem-estar do consumidor 
decorrentes do negócio e seus possíveis efeitos contrários à defesa da 
concorrência.  Caso os aspectos positivos sejam de fato predominantes e 
compensem os negativos, o ato poderá ser aprovado pela autoridade.

Nessas situações, o aval do CADE está, muitas vezes, condicionado 
à assinatura de um acordo pelo qual as partes se comprometem a 
cumprir algumas obrigações a fim de diminuir ou eliminar efeitos 
anticoncorrenciais.

13. Quais as etapas de análise de um ato de concentração? A autoridade 
adota algum critério objetivo?

A maioria das operações submetidas à análise do CADE é avaliada a 
partir dos seguintes elementos:

I. Definição de mercado relevante;
II. Análise de sobreposição horizontal e existência de poder de 
mercado;
III. Análise da possibilidade de abuso de poder de mercado 
resultante do ato de concentração, incluindo a análise da 
possibilidade de ingresso oportuno, provável e suficiente de novos 
agentes no mercado; o nível de rivalidade; e a existência de poder 
de compra; e
IV. Análise das eficiências econômicas inerentes à operação.

As etapas acima não são obrigatórias, tampouco precisam ser executadas 
em sequência. Além disso, dependendo do caso, o CADE pode também 
considerar elementos e informações adicionais.

14. A aprovação da autoridade da concorrência é condição para o 
fechamento da operação? Inexistindo tal exigência, há prazo máximo 
para a autoridade se opor ao ato de concentração?

As operações sujeitas ao controle prévio deverão, preferencialmente, 
ser notificadas após a assinatura de documento vinculativo e, 
necessariamente, antes da implementação de qualquer medida para o 
seu fechamento. 
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Isso significa que as partes não podem implementar qualquer ato, como 
a transferência de ativos, troca de informações concorrencialmente 
sensíveis, incorporação de estrutura física entre outros, antes 
que a decisão do CADE seja roferida. Embora a operação possa 
ser formalmente executada (assinatura) antes da aprovação, sua 
conclusão depende do consentimento expresso da autoridade.
 
Operações que não alcançam os critérios de nofiicação podem ser 
avocadas para análise do CADE dentro de 1 (um) ano a partir do seu 
fechamento. Nos casos em que a apresentação era obrigatória, mas 
não foi realizada, o CADE poderá exigir a notificação da operação em 
até 5 (cinco) anos da data do fechamento.

15. A autoridade da concorrência tem poderes para aceitar 
remédios? Nesse caso, qual é o procedimento aplicável?

Como mencionado acima, a SG é a autoridade responsável pela 
primeira análise e pode aprovar as operações incondicionalmente. 
Sempre que entender necessário, a SG, enviará sugestões de remédio 
ao Tribunal do CADE, que negociará, com as partes,  e proferirá a 
decisão final.

Em outras palavras, o Tribunal é o único órgão com poderes para 
aceitar os remédios propostos pelas partes. Essas têm 30 (trinta) dias 
após a recomendação da SG para apresentar suas sugestões.

16. É possível recorrer da decisão que aprova ou rejeita uma operação?

A aprovação incondicional de operações pela SG pode ser contestada 
perante o Tribunal por terceiros já autorizados no processo dentro de 15 
(quinze) dias a partir da publicação da decisão. Os Conselheiros do CADE 
têm o mesmo tempo para avocar o caso para uma segunda análise.

Contra as decisões proferidas pelo Tribunal não cabe recurso 
administrativo, tão somente recurso judicial.

Vale ressaltar que as partes podem interpor embargos de declaração 
perante o Tribunal do CADE em determinadas circunstâncias. 
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1 Jason Gudofsky é sócio e o responsável, Debbie Salzberger é sócia e Jonathan Bitran associado sênior, do 
Grupo de Concorrência/Antitruste & Investimento Estrangeiro da McCarthy Tétrault LLP.  Ressalva-se que a 
tradução deste artigo para o Português não foi revista pelos autores. Em caso de divergências ou dúvidas, 
aconselha-se contata-los.
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Lei Canadense de Defesa da Concorrência

INTRODUÇÃO

O controle de atos de concentração no Canadá remonta a 1986, quando 
o país modernizou sua legislação antitruste por meio da promulgação 
da Lei da Concorrência (CA), que é uma legislação federal de aplicação 
ampla, sem contrapartida legislativa no âmbito provincial que se 
aplique a atos de concentração. 

A aplicação da CA é administrada pela Comissão da Concorrência 
(Comissário), que supervisiona a Agência da Concorrência.2 O 
Comissário não tem competência para, unilateralmente, barrar 
um ato de concentração, impor uma restrição ou determinar o 
desinvestimento do negócio já concluído. Ao contrário, o Comissário 
(com o apoio da Agência) analisa os atos de concentração e, quando há 
preocupação com o impacto concorrencial de uma operação, requer 
junto ao Tribunal da Concorrência um mandado que proíba o ato ou, se 
já concluído, determine que seja desfeito ou haja o desinvestimento 
de ativos ou ações.  

Há mais de 30 (trinta) anos em vigor, o controle dos atos de concentração e 
a aplicação da lei no Canadá são bem desenvolvidas. A Agência da Concor-
rência também criou fortes laços com órgãos estrangeiros da concorrência, 
dentre os quais o CADE brasileiro, com o qual regularmente coordena aná-
lises e troca informações durante a revisão de atos de concentração. 

Portanto, ao tratar de operações que afetam o Canadá, é fundamental 
considerar logo no início se existe ou não obrigatoriedade de notificação 
prévia e, mesmo nos casos em que não seja necessária, se a operação 
pode ou não suscitar preocupação de natureza concorrencial. Tanto para 
os atos de concentração sujeitos a notificação como para aqueles que não 
o são, o planejamento antecipado e medidas de avaliação de risco podem 
ser fundamentais para um resultado bem-sucedido e um fechamento 
tempestivo. 

ABRANGÊNCIA 

1. Que tipo de operação está sujeito ao controle de concentração?

As disposições fundamentais da CA se aplicam a todos os atos de 
concentração, inclusive àqueles não sujeitos à notificação prévia. Isso 
significa que a Agência da Concorrência pode se opor a qualquer operação 
com base nas disposições fundamentais, inclusive àquelas que não são 
notificáveis, desde que se caracterizem como “ato de concentração” na 
acepção da lei.

2 No presente trabalho referimo-nos ao Comissário e à Agência da Concorrência indistintamente, embora 
em realidade seja o Comissário o responsável em última instância pela aplicação da lei.
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O ato de concentração é definido de forma ampla pela CA como a 
aquisição ou o estabelecimento de controle, ou de significativa 
participação, sobre o todo ou parte de empresa independente.  Embora 
o termo “controle” esteja definido na lei como o controle jurídico – ou 
de jure –, a expressão “participação significativa” não está definida. 
De acordo com as Diretrizes de Revisão dos Atos de Concentração 
(MEGs),3 o fato de uma participação ser significativa ou não pode ser 
determinado pela natureza quantitativa como pelo impacto qualitativo 
do investimento, de modo que o teste se mostra positivo quando uma 
pessoa “obtém a capacidade de influenciar de forma significativa o 
comportamento econômico da empresa-alvo, inclusive com relação, 
mas não limitado, a decisões relativas a preço, aquisições, distribuição, 
comercialização, investimento, financiamento e licenciamento de 
direitos de propriedade intelectual”. 

As MEGs apresentam uma lista não exaustiva de fatores que 
podem ser relevantes para definir se uma participação significativa 
está sendo adquirida, inclusive indicando que esta situação não 
costuma ser verificada quando o capital votante é inferior a 10% (o 
que implicitamente sugere que acima desse patamar pode haver 
participação significativa).

2. Aquisições minoritárias estão sujeitas a revisão?

Aquisições de participação minoritária que atendam tanto os limites 
financeiros, descritos em resposta à Pergunta 3 abaixo, quanto ao critério 
de participação aplicável, estão sujeitas a notificação prévia. Os critérios 
de participação são os seguintes:

I. Aquisição de capital votante: aquisição de mais de 20% das 
ações com direito a voto, quando negociadas em bolsa, ou de mais 
de 35% das ações com direito a voto, quando são privadas. Para 
que não haja dúvida, quando o limite de 20% (vinte por cento) ou 
35% (trinta e cinco por cento) é excedido, mas o adquirente detém 
menos que a maioria das ações com direito a voto, o critério de 
participação é excedido quando o adquirente compra mais de 50% 
(cinquenta por cento) do capital votante.

II. Participação em entidade destituída de personalidade jurídica 
(por exemplo, uma LLP): aquisição de participação que permita 
ao adquirente receber mais de 35% (trinta e cinco por cento) dos 
lucros ou ativos na dissolução da sociedade. Para que não haja 
dúvida, quando o limite de 35% (trinta por cento) é ultrapassado, 
mas o adquirente não tem direito à maioria dos lucros ou ativos 
na dissolução, o limite de participação é excedido se o adquirente 
obtém participação acionária que lhe dá direito a mais de 50% 
(cinquenta por cento) dos lucros ou ativos na dissolução. 3 Disponível em: http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/03420.html.
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Conforme indicado em resposta à Pergunta 1, a aquisição de uma 
“participação significativa”, que, de acordo com as MEGs, pode resultar 
de uma participação com direito a voto de 10% ou mais, constitui um ato 
de concentração. Assim, independentemente do fato de um investimento 
minoritário estar sujeito a notificação, desde que constitua um ato de 
concentração, o Comissário tem o direito legal de investigá-lo e impugná-
lo quando for provável que restrinja ou diminua substancialmente a 
concorrência em um mercado.

3. Quais são os critérios de notificação?

Embora todos os atos de concentração sejam sujeitos às disposições da CA, 
apenas alguns tipos de operações que atendem ao pré-requisito do teste de 
nexo com o Canadá podem estar sujeitas a notificação prévia, conforme segue:

Tipos Previstos: as seguintes tipos de operações podem estar sujeitas à 
notificação prévia:

I. Aquisição de ativos de uma empresa em operação;
II. Aquisição de sociedade que desenvolva atividade operacional ou 
que controle outra empresa com atividade operacional;
III. Aquisição de sociedade despersonalizada que desenvolva 
atividade operacional que não através de empresa;
IV. Criação de uma joint venture despersonalizada através da qual 
ao menos uma das pessoas que a componham contribuirá com ativos 
que formarão, no todo ou em parte, uma atividade operacional; ou

V. Fusão (por exemplo, uma fusão de Delaware) entre duas ou mais 
empresas em que pelo menos uma delas desenvolva uma atividade 
operacional.

Teste de nexo com o Canadá: todas os tipos de operações acima requerem a 
existência de uma “atividade operacional”, que é definida como o “negócio no 
Canadá à qual funcionários empregados por ele compareçam regularmente 
para trabalhar”. Em termos práticos, essa exigência significa que a aquisição 
de entidade ou negócio que não tenha operações no Canadá, ainda que venda 
para o Canadá, não será sujeita a notificação nos termos da CA.

Quando um ato de concentração corresponde a um dos tipos de operação 
acima citados e o nexo com o Canadá existe, este está sujeito a notificação 
prévia se ambos os limites financeiros abaixo forem atendidos e, no 
caso de uma aquisição de participação, o limite de participação aplicável 
descrito em resposta à Pergunta 2 também for atendido.

Limite relativo ao porte das partes: os envolvidos, juntamente com 
seus coligados, têm ativos no Canadá cujo valor agregado ultrapassa
CAD$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares canadenses), 
ou cujo faturamento bruto agregado resultante das vendas no, do ou 
para o Canadá ultrapasse esse mesmo valor.4 

4 Observe-se que o limite relativo ao porte das partes engloba os faturamentos gerados por vendas para o 
Canadá, enquanto o limite de volume de operações, não.
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I. Para aquisições de participação em empresas ou sociedades 
despersonalizadas, as partes são o adquirente e a entidade-alvo.
II. Para aquisição de ativos, as partes são o adquirente e o(s) 
vendedor(s). 
III. Para fusões, as partes são as entidades a serem fundidas.
IV. Para a criação de joint-ventures despersonalizadas, as partes 
são as entidades que contribuem para o negócio.

Limite relativo ao volume de operações: 
I. Para aquisições de participação com direito a voto em 
empresas, ou de participação em sociedade despersonalizada, a 
entidade-alvo, juntamente com suas subsidiárias controladas (na 
hipótese de aquisição de ações), deve ter ativos no Canadá cujo 
valor agregado ultrapasse CAD$ 96.000.000,00 (noventa e seis 
milhões de dólares canadenses), ou cuja receita bruta agregada 
advinda das vendas no ou do Canadá geradas por tais ativos 
ultrapasse este valor. 
II. Para aquisições de ativos, estes devem ter valor agregado 
que ultrapasse CAD$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de 
dólares canadenses), ou gerar receita bruta agregada advinda das 
vendas no ou do Canadá que ultrapasse esse valor.
III. Para fusões, aplica-se um teste duplo: (i) o valor agregado 

dos ativos no Canadá da empresa fundida, e de suas subsidiárias 
controladas, deve ultrapassar CAD$ 96.000.000,00 (noventa 
e seis milhões de dólares canadenses), ou o valor agregado da 
receita bruta advinda das vendas no ou do Canadá deve ultrapassar 
esse valor, e (ii) ao menos 2 (duas) das empresas a serem fundidas, 
juntamente com suas coligadas, devem ter ativos no Canadá que 
ultrapassem os mesmos CAD$ 96.000.000,00 (noventa e seis 
milhões de dólares canadenses), ou que gerem faturamento 
bruto agregado advindo de vendas no, do ou para o Canadá que 
ultrapasse o mesmo valor. 
IV. Para a criação de uma joint venture despersonalizada, valor 
agregado dos ativos objeto da goint venture ou o faturamento 
bruto agregado advindo das vendas no ou do Canadá geradas por 
estes devem ultrapassar CAD$ 96.000.000,00 (noventa e seis 
milhões de dólares canadenses).

Os montantes acima são geralmente baseados nas últimas 
demonstrações financeiras auditadas, observadas algumas exceções, 
como quando forem consideradas obsoletas nos termos da 
regulamentação aplicável.

4. Há alguma exceção ao critério de notificação?
 
Há poucas exceções à obrigações de notificar atos de concentração que 
alcancem os critérios. As principais são as seguintes:

5 CAD$ 96 milhões é o limite em 2019; o limite monetário aplicável ao limite do volume da transação fica 
sujeito a reajuste anual.
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I. Operações em que todas as partes são coligadas entre si; 
II. Determinadas aquisições de bem imóvel ou mercadorias no 
curso normal dos negócios; 
III. Aquisições unicamente para a finalidade de subscrição;  
IV. Aquisições resultantes de execuções por parte de credores; e
V. A criação de joint ventures despersonalizadas mediante o 
atendimento de determinadas condições.

5. O agente regulador pode rever atos de concentração que não pre-
enchem os critérios de notificação?

Conforme mencionado na resposta à Pergunta 1, o Comissário pode 
revisar qualquer operação que se caracterize como “ato de concentração”, 
estando ou não sujeita a notificação prévia. Esse poder inclui a capacidade 
de impugnar o negócio com fundamentos substantivos dentro de 1 (um) 
ano após sua conclusão. 

RESPONSABILIDADES

6. Quem é responsável pela notificação?

Ambas (ou todas) as partes participantes da operação (conforme descrito 
em resposta à Pergunta 3) são obrigadas a notificar ao Comissário, 
fornecendo as informações exigidas pela regulamentação. Contudo, há 
uma exceção com relação a licitações compulsórias de ações com direito 

a voto de uma empresa. Nesses casos, o licitante pode iniciar o período 
de suspensão da operação (waiting period) por meio de uma notificação 
antecipada. Embora a empresa-alvo vá receber um requerimento de 
informações do Comissário dentro de 10 (dez) dias, o prazo de suspensão 
continuará a correr independentemente do cumprimento de tal exigência. 

Além da notificação prévia obrigatória, as partes podem pleitear um 
‘documento de conforto’ (inclusive uma solicitação de isenção do dever 
de apresentar notificação formal) da Agência da Concorrência. Nesses 
casos, o adquirente e empresa-alvo poderão, cada qual ou ambas, 
espontaneamente solicitar tal documento. 

7. Qual a autoridade encarregada da revisão e aprovação da operação?

O Comissário é responsável por receber as notificações, revendo a 
operação, tomando decisões e, quando solicitado, emitindo a aprovação 
substancial na forma de certidão de decisão antecipada (ARC, na sigla 
em inglês para Advance Ruling Certificate), que oferece maior conforto, 
ou de carta de inércia (NAL, na sigla em inglês para No-Action Letter), 
que oferece nível menor de conforto. Para a descrição da ARC e da NAL, 
vide a resposta à Pergunta 9.

O Superintendente não tem, contudo, o poder unilateral de barrar uma 
operação ou determinar sua dissolução ou desinvestimento. Nesse 
sentido, uma “aprovação” não é exigida para que a operação seja 
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concluída. Ao invés disso, as partes podem concluir sua operação assim 
que o prazo de suspensão (waiting period) expirar, ainda que a análise 
substancial esteja em curso, reconhecendo que o Superintendente tem 
até 1 (um) ano após o fechamento para impugnar a operação. 

Quando o Superintendente conclui que um ato de concentração concluído 
ou proposto poderá ensejar restrição ou redução da concorrência de forma 
substancial, observada a alegação de eficiências (vide resposta à Pergunta 
12), poderá solicitar que o Tribunal da Concorrência, que é um órgão 
especializado de adjudicação do direito da concorrência, barre a operação 
ou, se a operação estiver concluída, emita uma determinação de dissolução 
ou de desinvestimento.

PROCEDIMENTOS

8. Qual é o custo envolvido na notificação?

A taxa atual é de CAD$ 72.000,00 (setenta e dois mil dólares canadenses), 
que pode ser corrigido mediante aprovação ministerial. A responsabilidade 
pelo pagamento é normalmente negociada entre as partes.

9. Qual é o prazo para a revisão da operação?

Há dois prazos relevantes: (i) o legal, após o qual as partes estão autorizadas 
a proceder com o fechamento, e (ii) o período durante o qual o Comissário 

espera concluir sua análise e, se for o caso, emitir carta de conforto às 
partes. O prazo aplicável ao último pode exceder o do primeiro. Ambos 
são descritos abaixo.   

Prazo Legal
Mediante a apresentação, por ambas as partes, da notificação prévia (ou pelo 
ofertante, em uma oferta hostil), tem início o prazo de 30 (trinta) dias corridos. 
As partes têm o direito de concluir a operação ao final desse período, a menos 
que o Comissário emita um pedido adicional de informações (equivalente a 
uma segunda solicitação nos termos da Lei Antitruste norte-americana Hart–
Scott–Rodino Antitrust Improvements Act). Quando da emissão desse pedido 
(SIR), as partes podem concluir a operação 30 (trinta) dias após cumprirem 
o SIR (ou, na hipótese de uma oferta hostil, 30 (trinta) dias após o ofertante 
cumpri-lo). Expirado o prazo legal de suspensão, as partes podem concluir o 
ato a qualquer momento. Se o Comissário desejar impedir a conclusão, deverá 
solicitar ao Tribunal da Concorrência uma medida liminar, seja para prorrogar 
o prazo para conclusão da análise (até 60 (sessenta) dias) ou para impugnar 
o ato no mérito. Observe-se que o Comissário sempre pode encerrar o prazo 
de suspensão antecipadamente quando concluir que não há bases para 
impugnar a operação naquele momento.

Análise de Mérito
Ao ser notificado de um ato de concentração, o Comissário avaliará a 
probabilidade de este restringir ou reduzir a concorrência de forma 
substancial em um dado mercado. Se determinar que não há fundamento 
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para impugnar a operação, ao menos naquela oportunidade, poderá emitir 
uma liberação na forma de uma ARC ou uma NAL. A ARC oferece maior 
conforto pois, uma vez emitida, impede o Comissário a impugnar o ato 
no futuro com base nos mesmos fatos abarcados pelo ARC. Por isso, o 
Comissário apenas emitirá uma ARC em casos de muita clareza, como 
nos caos em que não houver sobreposição entre as atividades das partes, 
ou quando esta for reduzida, e se tiver informação robusta o bastante 
(fornecida pelas partes e/ou pelo mercado) para chegar a essa conclusão. 
Nas situações em que o Comissário não se sentir confortável em emitir 
uma ARC, mas concluir que não pretende, naquele momento, impugnar 
o ato, este pode emitir uma NAL. Quando emite uma NAL, o Comissário 
reserva-se o direito de impugnar o ato em até 1 (um) ano após o fechamento 
da operação, embora em termos práticos a NAL também proporcione às 
partes um nível bastante alto de conforto. 

Note-se que uma ARC exime as partes de apresentar uma notificação 
formal e quando o Comissário emite uma NAL, este também pode 
determinar a inexigibilidade da notificação pelas regras da CA. Assim, em 
alguns casos, as partes podem escolher não apresentar uma notificação 
para início do prazo de suspensão, mas, ao invés, solicitar uma ARC ou 
uma NAL juntamente com uma dispensa da obrigação de notificar.

Para auxiliar as partes, a Agência da Concorrência estabeleceu prazos não 
vinculativos para as situações em que não concluir sua análise em vista 
de sua complexidade. Esta orientação pode ser encontrada na publicação 

denominada Fees and Service Standards Handbook for Mergers and 
Merger-Related Matters (Manual de Padrões de Taxas e de Serviço para 
Atos de Concentração e Questões Relativas a Atos de Concentração)6. De 
acordo com o Manual, os atos de concentração serão denominados da 
seguinte forma, juntamente com seu prazo indicativo correspondente:

• Não complexo: o Comissário espera concluir sua análise dentro 
de 14 (catorze) dias corridos.
• Complexo: o Comissário espera concluir sua análise dentro de 45 
(quarenta e cinco) dias corridos, salvo se emitir um SIR, quando espera 
concluir sua avaliação até o fim do segundo prazo de suspensão de 
30 (trinta) dias corridos. 

Conforme indicado, esses prazos não são vinculativos em relação o 
Comissário e não raro a análise da Agência da Concorrência durar menos 
ou mais tempo que o estabelecido.

10. Quais são as consequências da não notificação ou mesmo da imple-
mentação do negócio antes da aprovação das autoridades da concorrência?

Deixar de notificar o Comissário de uma operação sujeita a notificação sem 
que haja “justa causa” constitui crime. Em caso de condenação, uma multa 
de até CAD$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares canadenses) poderá ser 

6 Disponível em: http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04302.html.
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aplicada. Por outro lado, caso as partes tenham notificado a operação, mas 
uma delas deixar de observar o prazo de suspensão (conforme descrito na 
resposta à Pergunta 9) ou tomar medidas que revelem o seu descumprimento, 
o Tribunal da Concorrência poderá barrar o fechamento, determinar o 
desinvestimento e/ou impor uma pena pecuniária administrativa de até 
CAD$ 10.000,00 (dez mil dólares canadenses) por dia de descumprimento.

11. É possível que terceiros participem do processo?

Como parte do processo, a Agência da Concorrência geralmente entra em 
contato com consumidores, fornecedores e concorrentes das partes. A 
Agência também pode obter uma ordem judicial para exigir que terceiros 
forneçam informações que auxiliem sua análise. Além disso, terceiros tam-
bém têm a possibilidade de espontaneamente fornecer informações e seus 
pontos de vista acerca da operação. 

Em última análise, contudo, somente o Comissário pode impugnar um ato 
de concentração perante o Tribunal da Concorrência. Não há direito privado 
sobre o poder de aplicação das disposições legais sobre atos de concentra-
ção nos termos da CA.

12. Há alguma defesa para um ato de concentração que seja contrário à 
ordem econômica? 

O Canadá é peculiar pois conta com uma defesa embasada na alegação 

de eficiências. Sob esse argumento, um ato de concentração que poderia 
resultar em restrição ou redução substancial da concorrência pode ser 
realizada, desde que as eficiências que potencialmente serão alcançadas 
em virtude do ato sejam maiores e compensem os efeitos contrários à defesa 
da concorrência e tais eficiências seriam provavelmente perdidas caso o 
Tribunal da Concorrência imponha algum remédio. Dentro do possível, 
tanto as eficiências como os efeitos lesivos à defesa da concorrência devem 
ser quantificados, e assim é feita uma análise comparativa para que se 
determine qual deles é maior.

As eficiências devem representar uma vantagem real em termos de 
recursos à economia canadense, não podendo ser uma mera redistribuição 
de riqueza. O Comissário tem o ônus de identificar os efeitos contrários à 
defesa da concorrência, enquanto às partes cabe indicar as eficiências.

13. Qual é o teste definitivo para a rejeição de um ato de concen-
tração? A autoridade adota algum critério objetivo?

O teste definitivo consiste em estabelecer se um ato de concentração tende 
a restringir ou reduzir a concorrência de forma significativa em um dado mer-
cado. De acordo com a jurisprudência, o teste é positivo quando uma opera-
ção tende a criar, manter ou intensificar a capacidade de a entidade resultante 
da operação exercer poder de mercado. Os fatores considerados na análise 
incluem a disponibilidade de substitutos, barreiras à entrada, a dimensão da 
efetiva concorrência remanescente e o impacto sobre a inovação.
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De acordo com as MEGs, tipicamente, o Comissário não impugnará o ato de 
concentração nos casos em que a empresa resultante vir a ter uma participa-
ção de mercado inferior a 35% (trinta e cinco por cento), no caso de empresa 
única, ou nos casos em que as 4 (quatro) maiores empresas do mercado de-
terem participação conjunta inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) (ou 
nos casos em que esse limite for ultrapassado, se a participação da empresa 
resultante for inferior a 10%), no caso de várias empresas.

14. A aprovação da autoridade da concorrência é condição para a cosão-
clua da operação? Inexistindo tal exigência, há prazo máximo para a au-
toridade se opor ao ato de concentração?

Conforme explicitado na resposta à Pergunta 9, nos termos da CA, as partes 
estão legalmente autorizadas a fechar a operação uma vez expirado o prazo 
de suspensão aplicável. Embora a aprovação por parte da Agência da Con-
corrência não seja legalmente exigida, as partes costumam estabelecer por 
mútuo acordo que não fecharão a operação até que tenham recebido uma 
ARC ou uma NAL.  
 
15. A autoridade da concorrência tem poderes para aceitar remédios? 
Nesse caso, qual é o procedimento aplicável?

Ao considerar se impugnará ou não o ato de concentração, a Agência da Con-
corrência pode aceitar uma medida que enderece suas preocupações ao in-
vés de solicitar que o Tribunal da Concorrência decida pela impugnação ou, 
caso concluída, pela dissolução ou desinvestimento. Todavia, a Agência não 

discutirá medidas até que tenha concluído que o negócio tende a restringir 
ou prejudicar substancialmente a concorrência, e assim garantir que uma 
medida é necessária e endereça todas as preocupações. Desde que partes 
e a Agência da Concorrência cheguem a um acordo acerca da medida, esta é 
normalmente registrada em um ajustamento de conduta junto ao Tribunal da 
Concorrência. Uma vez registrado, o acordo tem força de decisão judicial. 

As medidas tendem a ser estruturais (ou seja, desinvestimento) e quase-es-
truturais (ou seja, uma licença irrevogável), embora medidas comportamen-
tais também tenham sido aceitas (seja em substituição a uma estrutural ou 
em conjunto com uma). Em acordos de ajustamento de conduta, é praxe a 
Comissão Agência da Concorrência ter direito a aprovar o adquirente do de-
sinvestimento.

16. Quando a revisão do ato de concentração é obrigatória, é possível re-
correr da decisão que aprova ou rejeita uma operação?

Conforme mencionado em resposta à Pergunta 7, se a Agência da Concorrên-
cia concluir que a operação é contrária à defesa da concorrência e não atingir 
uma medida consensual com o adquirente, esta pode recorrer ao Tribunal da 
Concorrência para solicita a rejeição da operação. As decisões do Tribunal po-
dem ser objeto de recurso ao Tribunal Federal de Recursos e, dali, à Suprema 
Corte do Canadá. Tanto o Comissário como as partes envolvidas têm direi-
tos de recurso semelhantes. Terceiros têm o direito de solicitar seu ingresso 
na qualidade de interventores em casos que tramitam perante o Tribunal da 
Concorrência e na justiça comum. 
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