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Apresentação
É com muito prazer que apresentamos a segunda edição da Revista de Defesa da
Concorrência no ano de 2015. Novamente composto por nove artigos, a intenção desse
número é discutir temas atuais, questões relevantes para o controle de condutas e para o
controle de estruturas, além de interfaces do debate concorrencial com a questão
regulatória.
Essa edição é especialmente relevante para nós, dado que no final do primeiro
semestre, depois do processo de avaliação bianual promovido pela Qualis-CAPES, a
RDC pela primeira vez foi qualificada na categoria B2 em Direito, o que mais uma vez
vem reforçar a consolidação dos estudos em concorrência no Brasil e o compromisso
desta coordenação editorial em promover um trabalho de alta qualidade acadêmica.
Seguindo as discussões internas ao próprio Conselho, em especial a recente
submissão à consulta pública do “Guia para Programas de Leniência Antitruste no Cade”,
um tema que ganha bastante relevância nesse número é precisamente aquele relacionado
a estes acordos no direito brasileiro. O primeiro artigo trata do assunto numa perspectiva
extremamente atual, qual seja, aquela de sua interface com a Lei 12.846/2013, e
consequentemente com o acordo de leniência previsto nesse diploma normativo. Outros
dois textos debatem o tema em perspectivas diferentes: a primeira relacionada aos
desafios que o programa de leniência do Cade enfrenta e enfrentará no futuro, a segunda
mais propriamente voltada à responsabilidade civil e ao direito à indenização dos
prejudicados pelas infrações à ordem econômica.
Damos ainda destaque a dois setores analisados por artigos desse número: o de
transmissão televisiva de futebol e o de concessões de aeroportos. Ambos os temas já
foram largamente debatidos dentro e fora do país e são de grande relevância para a
economia brasileira, não só por sua relevância estratégica, como também pelo interesse
que despertam na sociedade em geral – afinal, a transmissão do futebol pelas televisões
brasileiras está longe de ser uma pauta exclusiva de economistas, advogados e demais
especialistas no assunto.
Passamos então a temas na agenda internacional. Aqui, ressaltamos os
desdobramentos do caso Google, relacionado às investigações de abuso de posição
dominante da empresa, as quais além de serem foco de investigação no Brasil ganharam
recente destaque por conta da atuação da Comissão Europeia; a metodologia para
determinação de multas em cartel, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos; o instituto
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da arbitragem como solução viável em acordos de controle de concentrações; e, por
último, mas não menos importante, o debate sobre advocacy concorrencial, que tem se
imposto em âmbito brasileiro, mas também afeta diversas outras jurisdições.
Espero que aproveitem a leitura tanto quanto aproveitamos a oportunidade de
discutir esses temas e selecioná-los para fazer parte desta edição!

Vinicius Marques de Carvalho
Editor-chefe da Revista de Defesa da Concorrência
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