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12/11 Defesa da Concorrência e do Consumidor
Patrícia Regina Pinheiro Sampaio, Professora da FGV-Rio
9h às 9h50 Por que defender a livre concorrência? Lógica econômica da política de defesa
da concorrência
9h50 às 10h40 Atos de concentração. Por que controlar estruturalmente o mercado? Incentivos
econômicos à concentração e preocupações subjacentes à criação de poder econômico
10h50 às 11h40 Práticas anticompetitivas. Grandes temas
11h40 às 12h20 Cartéis. Incentivos econômicos e práticas de combate
12h20 às 13h10 Restrições verticais
14h10 às 15h Estudo de casos 1: o papel do Judiciário na revisão das decisões do CADE
15h às 15h50 Estudo de casos 2: ações judiciais para tutela da concorrência
16h50 às 17h40 Conclusão e fechamento

26/11 Direito e economia do mercado de crédito
Jairo Saddi, Professor da FGV-Rio
9h às 9h50 Reintrodução à análise econômica do direito: conceitos básicos e desmistificação
do método. Argumentos sobre a importância e contextualização do crédito
9h50 às 10h40 Introdução aos mecanismos conformadores do crédito: oferta e demanda
de crédito. Formação das taxas de juros e taxa Selic. Introdução sobre política monetária.
Concentração bancária
10h50 às 11h40 Direcionamento do crédito. Mecanismos de transmissão monetária. Riscos
de crédito e inadimplência
11h40 às 12h30 Spreads bancários
13h30 às 14h20 Judiciário enquanto instituição de proteção ao crédito. Condições básicas
de um judiciário eficiente
14h20 às 15h10 Segurança jurídica. Proteção das garantias
15h10 às 16h Apresentação e discussão de casos
16h10 às 17h Cadastro positivo. Reforma do CDC
17h às 17h40 Apresentação e discussão de casos

10/12 Instituições financeiras e sua regulação
João Manoel de Lima Junior, Professor da FGV -Rio
9h às 9h50 Princípios básicos da regulação financeira
9h50 às 10h40 Quadro normativo da regulação do sistema financeiro nacional
10h50 às 11h40 Estrutura institucional da regulação do sistema financeiro nacional

Coordenação: Desembargador Federal Marcus Abraham (TRF2) e Professor Antônio José Maristrello Porto (FGV)

11h40 às 12h20 Principais tipos de instituições financeiras bancárias e não bancárias em
atuação no Brasil
12h20 às 13h10 Diferença entre os bancos públicos e privados
14h10 às 15h Atuação dos bancos como prestadores de serviços qualificados no mercado
de fundos de investimento
15h às 15h50 Principais operações bancárias ativas e passivas
15h50 às 16h40 Regime jurídico do mercado de seguros
16h50 às 17h40 Regime jurídico do mercado de capitais
17h40 às 18h30 Potenciais impactos das novas tecnologias no setor financeiro

17/12 Infraestrutura e sua Regulação
Thiago C. Araújo, Procurador do Estado do Rio de Janeiro
9h às 9h50 Infraestrutura e bem-estar social e a importância de o magistrado compreender
o impacto de suas decisões sobre os projetos de infraestrutura
9h50 às 10h40 Teorias da Regulação.Ciclo de políticas públicas
10h50 às 11h40 Regulação de monopólios naturais. Vantagens e desvantagens. Viabilização
da concorrência: Teoria das Instalações Essenciais
11h40 às 12h20 Regulação em setores verticalmente integrados. Vantagens e desvantagens
da integração vertical.Intervenção estrutural: separação dos segmentos.Unbundling
12h20 às 13h10 Introdução do processo de privatização e da introdução do modelo de
regulação no Brasil
14h10 às 15h Setor Elétrico. Geração. Transporte: transmissão e distribuição. Comercialização.
Estudo de Casos concretos e debates
15h às 15h50 Setor Telecomunicações
15h50 às 16h40 Setor de Transportes: visão geral. Transporte Rodoviário. Estudo de casos
concretos e debates
16h50 às 17h40 Transporte Aeroviário. Transporte Ferroviário. Estudo de casos concretos
17h40 às 18h30 Setor de Água e Saneamento.Estudos de casos e debates.

Local: Fundação Getúlio Vargas - FGV
Praia de Botafogo, 190 - 9º andar, sala 909

Inscrições: na EMARF pelo Módulo do CAE
https://www7.trf2.jus.br/cae

