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• O controle dos atos de concentração é prévio, portanto: 

• até a decisão final do CADE os atos não podem ser consumados 

[Consumação = “fechamento” da operação]; 

• as condições de concorrência entre as empresas envolvidas 

deverão ser preservadas, sob pena de aplicação de sanções 

(abaixo). 

• Penas/Sanções:  

• nulidade da operação; 

• multa, de valor não inferior a R$ 60 mil ou superior a R$ 60 milhões; 

• abertura de processo administrativo para apurar pratica de cartel. 
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Análise Prévia de Atos de Concentração 



• CONCEITO GERAL: Antes da aprovação de uma operação pelo CADE, as empresas 

devem continuar sendo independentes (“manter as estruturas físicas”) e devem 

continuar competindo no mercado. 

• Vedam-se “quaisquer transferências de ativos e qualquer tipo de influência de uma 

parte sobre a outra, bem como a troca de informações concorrencialmente 

sensíveis que não seja estritamente necessária para a celebração do instrumento 

formal que vincule as partes” (RI CADE, art. 108, parag, 1º)  

• Com vistas a evitar sanções, as partes devem ter cuidado para não “queimar a 

largada”. 

• É proibido implementar a integração das atividades, sendo permitido, apenas, 

planejá-las.  

• Mas o que significa “planejar” a operação? 

• Que medidas podem ser tomadas para preservar o valor do negócio?  

• Quais cláusulas contratuais são permitidas para tanto?  

• Como realizar a diligência legal? 
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Risco de Gun Jumping 



• CADE vinha desenvolvendo uma jurisprudência para dar conteúdo àquilo 

que entende por gun jumping 

• 5 casos julgados (OGX/Petrobras, UTC/Aurizônia, UTC/Potióleo, Fiat/Chrysler, Brasfrigo) 

e resolvidos por meio de acordo com as partes, o que, em parte, dificultava a 

compreensão de determinadas regras [arquivamento de caso em face de Total e caso 

GNL/Gemini em andamento]. 

• Nesse contexto, com o objetivo de promover maior transparência, 

segurança jurídica e previsibilidade, em benefício  dos negócios e do 

próprio CADE, CADE publicou Guia para Análise de Consumação 

Prévia. 

• Importância da análise de caso a caso, mas parâmetros são 

relevantes. 
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Guia para Análise de Consumação Prévia 



Estrutura do Guia: 
 

• Atividades que podem levar à caracterização da 

consumação prévia de atos de concentração 

econômica 

• Procedimentos para diminuição de risco de 

consumação de atos de concentração econômica 

• Possíveis sanções em caso de verificação da 

consumação prévia de atos de concentração 

econômica   
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Guia para Análise de Consumação Prévia 



Condutas potencialmente ilícitas: 

 

(a) troca de informações no contexto de  negociação;  

(b) cláusulas contratuais que tratam da implementação da operação; e  

(c) condução dos negócios antes da consumação do negócio pretendido. 

 

(a) Troca de informações: informações concorrencialmente sensíveis (não 

agregadas e referentes à atividades-fim), não devem ser compartilhadas sem a 

utilização de mecanismos para minimizar o risco de seu compartilhamento 

indevido. 

• Informações concorrencialmente sensíveis:  custo, capacidade instalada e 

planos de expansão, estratégias de marketing, precificação (preços e 

descontos), principais clientes e descontos, salários de funcionários, principais 

fornecedores e termos de contratos, informações não públicas sobre marcas, 

patentes e P&D, planos de aquisições futuras e estratégias competitivas. 
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Atividades que podem levar à caracterização  

de gun jumping 



(b) Cláusulas contratuais que tratam da implementação da operação 

 

Cláusulas contratuais podem ser ilícitas se configurarem a “integração 
prematura” das atividades das partes de uma operação. Exemplos:  

 data de vigência do contrato anterior à data de celebração, implicando alguma integração 

entre as partes; [o que significa implicar alguma integração?] 

 cláusula de não concorrência prévia à consumação da operação; 

 pagamento antecipado integral ou parcial não reembolsável, com exceção de (c.i.) 

pagamento de sinal típico de transações comerciais, (c.ii.) depósito em conta bloqueada 

(escrow), ou (c.iii.) break-up fees (pagamentos devidos caso a operação não seja 

consumada); [até que ponto os casos de UTC não se enquadravam nesses critérios?] 

 cláusulas que resultem na ingerência direta sobre aspectos estratégicos dos negócios da 

outra. Aspectos estratégicos incluem decisões sobre preços, clientes, política 

comercial/vendas, planejamento, estratégias de marketing, entre outros; 

 cláusulas que prevejam alterações irreversíveis ou de difícil reversão aos negócios das 

partes antes da aprovação pela autoridade. 

• Proteção contra o desvio do curso normal dos negócios e proteção do 

valor do negócio alienado é aceitável 
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Atividades que podem levar à caracterização  

de gun jumping 



POSSÍVEL 

• Impor à companhia alvo e aos 
administradores obrigação de 
manter a condução do negócio da 
forma usual; 

• Limitar despesas extraordinárias e 
celebração de contratos de longo 
prazo; 

• Restringir o pagamento de 
dividendos; 

•Limitar ou onerar ações ou adquirir 
outros negócios. 

Convenants que busquem preservar o valor do negócio até o fechamento são comuns, 
mas algumas delas podem suscitar preocupações antitruste: 

 

O CONTROLE DE CONCENTRAÇÕES 
Análise Prévia – “Gun jumping” e “Interim Covenants”  

PROIBIDO 
  

•Nomear administradores/diretores; 
 

•Limitar endividamento e despesas 
ordinárias, compatíveis com o curso 
usual dos negócios; 
 

• Selecionar ou favorecer clientes; 
 

• Modificar de políticas comerciais 
quanto a preço, oferta, fornecedores 
etc. 8 

Cláusulas contratuais que tratam da implementação 

 da operação 



(c) Condução dos negócios 

 

As seguintes atividades podem ser consideradas problemáticas: 

• transferência e/ou usufruto de ativos em geral (inclusive de valores mobiliários              

com direito a voto); 

• exercício de direito de voto tais como a submissão de decisões sobre preço, clientes, 

política comercial/vendas, planejamento, estratégias de marketing, interrupção de 

investimentos, descontinuação de produtos e outras); 

• recebimento de lucros ou outros pagamentos vinculados ao desempenho da contraparte; 

• desenvolvimento de estratégicas conjuntas de vendas ou marketing de produtos que 

configurem unificação da gestão; 

• integração de força de vendas entre as partes; 

• licenciamento de uso de propriedade intelectual exclusiva à contraparte; 

• desenvolvimento conjunto de produtos; 

• indicação de membros em órgão de deliberação; e 

• interrupção de investimentos etc. 
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Atividades que podem levar à caracterização  

de gun jumping 



• Recomendação de adoção de um “Protocolo Antitruste” para assegurar uma troca 

de informações lícita 

• Criação de comitês independentes (clean teams) formados por funcionários, 

executivos e/ou consultores das partes para fins de manuseio de informações 

concorrencialmente sensíveis necessárias para a negociação e planejamento da 

integração. 

 No caso de funcionários, é conveniente que que atuem em regime de prioridade ou exclusividade 

e que tenham endereço de e-mail específico para tal finalidade 

 Clean team elabora relatório a ser enviado a um comitê executivo (para decisões, com 

informações que respeitem o Protocolo Antitruste.  

 Informações devem ser agregadas, com defasagem mínima de 3 meses    

 Compromisso dos indivíduos com a observância do Protocolo 

 É importante o registro formal das comunicações  

 Se operação não for adiante, informações devem ser devolvidas a cada uma das empresas ou 

destruídas e funcionários devem retornar às atividades originais, mantida a obrigação de 

confidencialidade  

 Membros do clean team não podem fazer parte do Comitê Executivo ou vice-versa 

• Realização de reuniões específicas para tratar do processo de integração futura das 

partes (parlor room), garantida a plena independência. 
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Mecanismos para minimização de riscos 



• Multa entre R$ 60 mil e R$ 60 milhões 

– Critérios gerais para o cáculo: (i) momento da violação; (ii) notificação espontânea ou 

realizada por determinação do CADE; (iii) natureza da decisão do CADE 

(reprovação, aprovação ou aprovação com restrições); (iv) a complexidade do caso 

(existência de sobreposição horizontal ou integração vertical); (v) o tempo 

transcorrido desde a consumação; e (vi) porte econômico do infrator. Não há, 

contudo, critérios objetivos para a aplicação desses fatores. 

• Declaração de nulidade dos atos e contratos pertinentes 

– Juízo de proporcionalidade considerando a possibilidade de convalidação dos atos e 

a projeção da nulidade apenas sobre os atos praticados no período entre a 

consumação da operação e a decisão” 

• Investigação de eventual infração à ordem econômica 

– Eventual instauração quando houver troca de informações concorrencialmente 

sensíveis, combinação de preço entre concorrentes, ingerência nas decisões da 

empresa adquirida, entre outros.  

– Especialmente relevante em operações entre concorrentes diretos ou empresas com 

relações de fornecimento entre si. 
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Sanções Aplicáveis  



Obrigada 
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