
 

 
 
 

CONTROLE DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO: CADE ANULA CONSTITUIÇÃO DE JOINT 

VENTURE NÃO NOTIFICADA 

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) decidiu anular 

a formação de uma joint-venture que havia sido implementada sem a devida 

notificação e aprovação do órgão. 

Essa foi a primeira vez desde que o sistema de análise prévia de operações 

econômicas entrou em vigor, com a nova Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 

12.529/11), que o CADE adotou essa medida. 

A operação anulada, que consistia na formação de uma joint venture (Blue Cycle Distribuidora S/A) 

entre as empresas RR Participações Ltda., Douek Participações Ltda. e Shimano Inc., ocorreu no 

mercado de peças para bicicletas. Com a operação, a Shimano deixaria de fornecer peças a sete 

distribuidores ativos, passando apenas a comercializar suas peças por meio da Blue Cycle.  

Como parte da decisão, a Shimano deverá informar seus antigos distribuidores da nulidade do 

negócio e apresentar ao CADE um relatório pormenorizado de suas atividades, contratos firmados 

e notas fiscais emitidas nos dois meses em que a joint venture esteve operacional. 

As partes também tiveram que notificar a operação na forma de ato de concentração, para que seja 

minuciosamente analisada pelo CADE. Apenas após esta análise e caso a operação seja aprovada 

(com ou sem a imposição de condições), as partes poderão retomar a implementação da operação.  

A reversão da operação deve custar às partes muito mais do que a multa (de R$ 1,5 milhão) aplicada 

pela implementação antecipada da operação (gun jumping). 

No passado, o CADE já havia multado outros casos de gun jumping. Apesar de a lei permitir que 

multas dessa natureza cheguem a R$ 60 milhões, o CADE aplicou multa relativamente baixa neste 

caso. Vale lembrar que a maior multa aplicada até hoje foi de R$ 30 milhões (aplicada à Cisco 

Systems e à Technicolor). 

Apesar da pena de nulidade estar prevista na legislação, o CADE vinha aplicando apenas multa em 

casos desta natureza e, caso a operação não tivesse sido notificada, que o fosse, para que se 

realizasse análise adequada de mérito. 

Na operação em destaque, o Conselheiro Relator havia votado apenas pela imposição de multa e a 

notificação da operação, mas foi vencido pela maioria do Plenário do Tribunal do CADE, que decidiu 

também anular o negócio. 

Um dos aspectos determinantes para que o CADE vislumbrasse a exequibilidade da decisão, foi uma 

previsão contratual que admitia a possibilidade de término abrupto da constituição da joint venture.  

Este caso ressalta a importância de uma criteriosa análise da necessidade de submeter operações 

ao crivo do CADE. Os prejuízos àqueles que falham nessa análise estão cada vez mais significativos. 
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