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Direito concorrencial em suas principais vertentes de aplicação: o controle de estruturas e o controle de condutas.
Prevenção da formação de estruturas de poder econômico e abusos em detrimento de consumidores e concorrentes
no mercado. Atos de concentração e danos à livre. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Controle
de condutas e sanções para restrição à livre concorrência. Conduta anticoncorrencial dos cartéis.
Capacitar o aluno a lidar com instrumentos teóricos e práticos da política brasileira de defesa da concorrência, com
especial atenção para o controle de estruturas (impactos competitivos de fusões e aquisições) e para a repressão de
condutas anticompetitivas.
Método socrático e simulação de casos reais.
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas.
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas.
Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor
soluções e decidir questões no âmbito do Direito.
Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito.
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida
utilização de processos, atos e procedimentos.
Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.
Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.
Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter
interdisciplinar.
Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
Outras:
AULA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TEMA

1

Apresentação do curso, apresentando ao aluno à dinâmica do curso e aos motivos que levaram sua formulação.

2

Introdução à Defesa da Concorrência, contextualizando até a Lei 12.529.

3

Atos de Concentração Horizontal e a delimitação do Mercado Relevante.

4

Atos de Concentração Horizontal e aanálise da dificuldade à entrada.

5

Atos de Concentração Horizontal e questões de rivalidade.

6

Atos de Concentração Horizontal e os remédios aplicáveis.

7

Feedback dos exercícios e da evolução dos grupos.

8

Painel 1: Apresentação do primeiro bloco de grupos, com ordem definida em sorteio.

9

Painel 2: Apresentação do primeiro bloco de grupos, com ordem definida em sorteio.

10

Condutas Anticompetitivas Colusivas – Cartel

11

Condutas Anticompetititvas Colusivas – Cartel de licitações e técnicas investigativas.

12

Condutas Anticompetitivas Colusivas – Acordo de Leniência.
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13

Condutas Anticompetitivas Colusivas – TCC e Leniência Plus.

14

Painel 1: Apresentação do primeiro bloco de grupos, com ordem definida em sorteio.

15

Painel 2: Apresentação do primeiro bloco de grupos, com ordem definida em sorteio.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

As aulas serão divididas em dois turnos: (i) expositivo, conduzido pelo professor, que incentivará a participação, e (ii)
prático.
Para o turno expositivo, os alunos devem fazer as leituras prévias a fim de estarem aptos a contribuir com as aulas,
que serão focadas em debates conceituais, doutrinários, jurisprudenciais e práticos sobre a atuação do Cade e de
órgãos antitruste de outras jurisdições em temas centrais à defesa da concorrência.
Na segunda etapa, os alunos - subdivididos em grupos desde o início da disciplina-, exercitarão o conhecimento teórico
por meio da construção coletiva e progressiva de um memorando. Dessa forma, terão a possibilidade de desenvolver
habilidades de pesquisa, raciocínio lógico e aplicação de conceitos de Direito da Concorrência. Na primeira metade da
disciplina o tema central será um processo de aquisição de uma empresa em avaliação pelo Cade. Na outra metade,
será avaliado um cartel.
Sendo assim, os trabalhos culminarão em 2 memorandos (P1 e P2) a serem apresentados perante uma banca de
especialistas em direito da concorrência que fará o papel de representantes das empresas que estão sendo analisadas
pelo Cade. Os alunos representarão uma equipe de advogados que vai apresentar o memorando e responder às
perguntas dos clientes. O peso das notas será distribuído da seguinte forma:
P1: Trabalhos em sala (4 pontos); Memorando (3 pontos); Apresentação (3 pontos).
P2: Trabalhos em sala (4 pontos); Memorando (3 pontos); Apresentação (3 pontos).
Guia para Análise de Consumação Prévia de Atos de Concentração Econômica. Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE (Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoesinstitucionais/guias_do_Cade/gunjumping-versao-final.pdf)
JONES, Alison. Private Enforcement of EU Competition Law: A comparison with, and lessons from, the US, in
Harmonising EU Competition Law: The New Directive and Beyond, 1.ª Edição, Hart Publishing, 2016. Disponível:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2715796.
RAGAZZO,Carlos Emmanuel Joppert. A Regulação da Concorrência.In: A Regulação no Brasil: Enfoques Diversos. Rio
de Janeiro: Editora FGV, 2013,p.1-19. (Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/174307/mod_resource/content/1/fulltext-2.pdf)
EUROPEAN COMMISSION – Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article23(2)(a)of
Regulation No1/2003. Official Journal C210,1.09.2006, p.2-5.
MAZZUCATO, Paolo Zupo. Lei Antritruste Sistematizada: jurisprudência na visão do CADE. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

OCDE. Using Leniency to Fight Hard Core Cartels. Policy Brief. 2001. (Disponível em:
http://www.oecd.org/dataoecd/60/8/21554908.pdf)
POSSAS,MarioLuiz.OsConceitosdeMercadoRelevanteedePoderdeMercadonoÂmbitodaDefesadaConcorrência.Revist
adoIBRAC,3(5),1996.
WILLS, W.P.J. Lenience in AntitrustEnforcement: TheoryandPractice. World Competition 30 (1), 25-64. 2007.
(Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=939399)
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