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Apresentação

A segunda edição da Revista de Defesa da Concorrência apresenta nove artigos e
conta com a participação de dois autores – e autoridades – estrangeiros, cujos trabalhos
contribuem para diversificar as perspectivas e as abordagens das problemáticas no âmbito da
defesa da concorrência. Dessa maneira, buscamos fortalecer a visibilidade internacional da
revista.

Essa edição segue o formato de apresentação da primeira edição, com uma parte sobre
“Atualidades” e outra dedicada à “Doutrina”.
Na seção “Atualidades”, contamos com o artigo do Dr. Pedro Páez, Superintendente
da Superintendencia de Control Del Poder de Mercado, a autoridade da concorrência do
Equador. O autor apresenta a nova lei – Ley Orgánica de Regulacíon y Control Del Poder de
Mercado – do Equador, de 29 de setembro de 2011, que cria a referida instituição de defesa
da concorrência. A publicação serve também como forma de divulgar o importante trabalho
desenvolvido pela nova autoridade de defesa da concorrência do Equador, além de incentivar
a submissão de outros artigos estrangeiros, em especial latino-americanos.
Na seção de “Doutrina”, optamos pela divisão clássica em controle de condutas e
controle de estruturas, como modo de organizar os tópicos e facilitar a leitura.

Na primeira subseção, temos a honra e o privilégio de contar com um artigo do
Professor Tércio Sampaio Ferraz Junior, que trata do enforcement privado das decisões no
âmbito do direito da concorrência. Em seguida, Mariana da Conceição Madeira Tavares,
renomada especialista portuguesa na matéria, traz uma visão europeia da defesa da
concorrência, abordando a proteção dos documentos de leniência no âmbito de ações de
indenização por violação das regras de concorrência na União Europeia – assunto que possui
especial relevância no atual conjuntura da política de defesa da concorrência no Brasil. Ainda
nessa subseção, um artigo discorre sobre a dosimetria da pena de multa em cartéis, sob uma
perspectiva comparada entre o Brasil e a União Europeia. Um quarto artigo fecha a temática
do controle de condutas, com um tema clássico relativo à política antitruste e o combate a
cartéis no Novo Cade.
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Na outra subseção da parte de “Doutrina”, relativa ao controle de estruturas, um artigo
analisa a importante problemática atual de gun jumping, assim entendido como a
implementação de uma operação de concentração antes da devida autorização por parte da
autoridade da concorrência. Temática igualmente importante é retratada em artigo
subsequente, a respeito dos fundos de private equity e a sua relevância no âmbito da defesa da
concorrência. Além disso, mantivemos também as abordagens clássicas do direito
concorrencial no Brasil, com uma contribuição sobre o impacto da nova lei brasileira focada à
análise dos atos de concentrações. Enfim, para fomentar a discussão das fronteiras da defesa
da concorrência, há um trabalho interessante sobre as joint ventures internacionais, suas
particularidades e seus efeitos sobre a concorrência.

Desejamos a todos uma ótima leitura!

Vinicius Marques de Carvalho
Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo
Editores-chefes da Revista de Defesa da Concorrência
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