
lr> 2010 Edilora Fórum Ltda. SuMÁRlo 
ai ou parcial desta obra , por qualquer meio elelrõnico, 

xerográficos, sem aUlorizaçáo expressa do Editor. 

Conselho Editorial 

reu Dallari Floriano de Azevedo Marques NelO 

JS Tavares GuslavoJuslino de Oliveira 

yres Briuo Jorge Ulisses Jacoby Fem~ndes 
~'a VeUoso José Nilo de Castro 
~lho Mona Juarez Freitas 
nes Rocha Lúcia Valle Figueiredo (in memoriam) 

lis Beznos Luciano Ferraz 
ma Fortini Lúcio Delfino 
,reira Neto Márcio Cammarosano 

m Moreira Maria Sylvia Zanella Di Pielro 

1 Gabardo Oswaldo Olhon de Pontes Saraiva Filho 

ício Mona Paulo Mod<::SlO 

U1do Rossi Romeu Felipe Bacdlar Filho 

ICS Pereira Sérgio Guerra 

~~ EdlttN'tl FónIm 

-s Cláudio Rodrigues Ferreira 

Presidente e Editor 


ação edilOrial: Olga M. A. Sousa 

Revi5ao: Cida Ríbeiro 


lo José dos Santos Neto· CRB 2752·6' Região 
nda de Paula Moreira· CRB 2629 . 6' Regiao 
. e projeto gráfico: Walter Santos 

Formatação, DeIVal Braga 

, . 15'/16' andares · Funcionários· CEP 301 30·007 
tinas Gerais · Te!. , (31) 2121.4900 1 2121.4949 
l .com.br· editoraforum@edilOraforum.conl.br 

IJação econômiea I Coordenador<::S: Egon Bockmann Moreira . 
Inos. Belo Horizonte, Fórum. 2010. 

)ireilo administralivo. 3. Direi(Q concorrencial. I. Moreira , Egon 
rodeSCln Lessa. 

CDD,341.378 
CDU, 346 

o, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de 

OS, Paulo Todesca n Lessa (Coord.). Direito COl1COTTl?11Cial e 
,me, Fórum, 2010. 523 p. ISBN 978·85·7700·291·7. 

APHESENTAÇÃO 

Egon Bockmann Moreira.......... ................................................ .. ... ..... ..... ... .... ..... .. 15 

I I\'TRoou çÃO 

Paulo Todescan Lessa Mattos ........... ............................... .... ................... .............. . 19 

PARTE I 

DIREITO DA CONCORRt:NCIA 

DIREITO CONCORRENCIAl NO CENÁRIO BRASILEIRO: ISENÇÃO DE 
ATIVIDADES ECONÔMICAS À LEGISLAÇÃO ANTITRUSTE 
Juliano Meneguzzi de Bernert ............................................. ............ ..................... 29 

Introdução ......................................................................... .................. ......... 29 
2 Contextualização do problema ........................................ .. ................. ... ...... 30 

3 Dimensão do Estado, serviços públicos e mercados regulados .... ............ 32 
4 Teorias acerca da compatibilidade entre regulação estatal e Direito 

Conconencial ..................................... ..... .. .... ... .............. .............................. 35 

5 Não aplicação do Direito Antitruste - Hipóteses ........................................ 36 

POLÍTICAS CONCORRENClAlS NO COMÉRCIO INTERNACIONAl 
Maíca Góes de Moraes GavioU, Rachei Avellar Sotomaior Karam ............... .41 

Introdução ......................... ................... .. ...................................................... 41 
2 Breve histórico das relações económicas internacionais ............................ 42 
2.1 	 Perspectiva mercantilista (século XVI ao XVIII) ......................................... 43 

2.2 	 Perspectiva liberal (século XVIII) .. .................................................. ............ 44 

2.3 As guerras mundiais ..................................................................................... 46 

3 A Organização Mundial do Comércio ............................ ............................ .48 

3.1 	 GATI e rodadas de negociação.................... .... ... ....................................... .48 

3.l.l 	 Objetivos da OMC ...... .... .... .. .... .......... .. .. ..... .... ............................................ 50 

3.l.2 	 Os princípios da OMC .................................................... .............................. 51 

3.1.2.1 	 Princípio da não discriminação ..... .. ..... .. ......... ............................................ 52 

3.1.2.2 	 Princípio da liberalização do comércio ................................................ ....... 53 

3.2 Participação de entes não governamentais na OMC ......... ... .... .. ... .. ........ ..54 

4 A concorrência no comércio internacional ................................................ .55 

4.1 	 Pontos de interseção entre o comércio internacional e a regulação da 

concorrência .............. ....... ....... ....... ....... ....... .......................................... ...... 56 
4.2 	 O escopo do problema ..................................... .... .......... ........ ..................... 58 

4.2.1 	 Estados Unidos e Japão.............................. .. ................................................ 58 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:editoraforum@edilOraforum.conl.br


4.2.2 	 Na Europa ............. ........ ... ... ... .. ...... ..... ..... ...... .............. .... .... .... ........ .... ........ . 59 3.3 Os direitos de propriedade intelectual ( 


4.2.3 	 Demais países ............ .. ....... .............. ..... ...... ......... .... ............ ... ... .. ........ ...... ..60 trabalho...... ............ ........ ... ··· .. ····· ······· .... . 

4.3 Possíveis soluções .. ........ .. ...... .. ....................... .... ................................ .. ....... 60 3.4 Ausência de segredo de empresa no Dil 


5 Conclusão .......... ........ .. ...... .......................... .. .............. ........... .... ..... ....... ..... 61 4 Teoria das essential facilities e proteçã 


4.1 	 Os diferentes entendimentos doutrinári 
o CONTROLE DAS ESTRUTURAS NO DIREITO CONCORRENCIAL 4.2 Casos concretos .......................... .. ······ ·.. · 
BRASILEIRO: AsPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 4.3 O problema central e os questionamen 
Rainier Belotto Plawiak ...................... ........ .... .... ....... ..... ....... ... ... .. ....... .. ....... ... ......63 Conclusão ......................... .... ................ ..5 

Introdução .. .. .. ..... ............... .... .................. ............ .. ..... .... ...... ... .................. .. 63 
2 Direito Concorrencial: confluências entre o Direito e a Economia ............ 65 ANÁLISE DA RECUSA DE LICENCIAR NO ÂM1 

3 O procedimento no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência .... .... ..68 Claudia Tosin Kubrusly...................... .... .... .... .. 

4 	 Conceitos fundamentais da análise concorrencial estrutural ................ .. ....71 


1 	 IntroduçãO .......... ....... .... ..... .................. .. 

4.1 	 Poder de mercado ..... .................................................................................. . 71 


2 	 A função social da propriedade intelect 
4.2 	 Concentração do mercado .... ............................ .... .......... ... ..... ........ .. ....... ...74 
 Recusa de licenciar e Direito Antitruste. 3
4.3 	 Posição dominante e mercado relevante ............................................. .. .....75 


3.1 	 Propriedade intelecrual: direito de exch 
4.4 	 O teste do monopolista hipotético e a elasticidade .................................... 78 
 Recusa de licenciar e recusa de contral<3.2
4.5 	 Eficiências econômicas do ato .................... .. ...............................................81 


3.2.1 	 Recusa de contratar, livre iniciativa e fu 
4.6 	 Barreiras à entrada .. ...................... ................................................. .. ............ 82 


3.2.2 Recusa de contratar e disciplina concor 
5 Exposição do caso AmBev: aplicabilidade dos conceitos .......................... 84 

3.2.2.1 Recusa de contratar vertical e recusa d~ 
6 Considerações finais e conclusão ................................................................88 

3.2.2.2 	 Recusa unilateral de contratar e recusa 

3.2.2.3 Relações contínuas e descontínuas .. ..... 
COOPERAÇÃO ECONÓMICA E JO/NT VENTURES COOPERATIVAS Recusa de licenciar e abuso de poder e 3.3
BIOTECNOLÓGICAS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) 

3.3.1 Propriedade intelecrual , efeitos de rede 
Bárbara Kirchner Corrêa Ribas........ .. ............................... .. ................................. 91 

3.3.2 Abuso de poder econômico: dominação 
Introdução ............................. ...................... .. ....... .. ......................................91 Abuso de poder econômico: empecilhe 3.3.3 

2 	 Cooperação econômica e joint ventures cooperativas biotecnológicas em mercados relacionados .................. .. 

em P&D ..... ...... ............ .. ................................................................ .. ............93 Recusa de licenciar e essential facilitie 
3.3.4 

2.1 	 Modelo norte-americano .............................................................................. 96 3.3.4.1 Origem da doutrina das essential facill 

2.2 	 Modelo europeu .. ... ...................................................... .. ............... .... ...... ... 100 Doutrina das essential facilities e recu~
3.3.4.2 
3 Cenário brasileiro .... ..... ......... .. ........ ...... ...... .. ....... .. ...................... .... .. ..... .. 105 Recusa de licenciar e doutrina das esse;3.3.4.3 

brasileiro ........................... .. ........ .... ... .... . 
TEORIA DAS ESSEN71Al FACILmES E PROPRIEDADE INTELECTUAL Efeitos da recusa de licenciar abusiva s(3.3.5 
Alexandre Wagner Nester... ....... .................. ...... .......... ........... ...... .... ..... ..... ........ 109 3.4 Experiência das cortes na coibição à reI 

Introdução ........ ... ........ ... ...... ..... ..... ............... .. .. .... ..... .... ....... ...... ... ... ......... 109 3.4.1 Experiência dos Estados Unidos ........... . 


2 A teoria das essential facilities ............................. .. ....... .. ......... .. ..... ........ 11O 3.4.2 Experiência da União Europeia ........ .. .. . 


2.1 	 Posrulado básico ... ....... ... ....... .. ....... .......... ...... ... ... ..................................... 11 O 3.4.3 Experiência do Brasil .. ....................... .. .. 


2.2 	 Requisitos e condições de aplicaçãO ............. .. ....... .. ................................ . 111 4 Licença compulsória: instrumento de cc 


2.3 	 Compatibilidade com o Direito brasileiro ..... ...... .. .................................... 112 anticompetitivos ..... .. .... .. ......... ............. .. 


2.4 	 A evolução da teoria para hipóteses diversas de infraestruturas 4.1 Abuso de poder econômico e licença (I 

propriamente ditas ... ............................. ..... ..... ..... ..................... ........ .. ....... 113 4.2 Licença compulsória e incentivo à inov: 

2.5 O risco do desincentivo a novos investimentos ........................................ 114 4.3 Função do órgão de defesa da concorri 


3 O direito à propriedade intelecrual ........................................................... 115 
 imposição da licença compulsória ...... .. 

3.1 	 Propriedade industrial. .... ............................................................... .. ... ....... 116 4.4 Definição dos royalties ................... .... .. 


3.2 	 Propriedade autoral. ................................................................................... 117 5 Conclusão .................................. · .. ·.. · .... · 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...................................................... ···· ....................... 59 


.................................................................................60 


.................................................................................60 


.................................................................................61 


RAS NO 


RICOS E 


................................................................................63 


................................................................................63 

:onfluências entre o Direito e a Economía ............65 

ema Brasileiro de Defesa da Concorrência ..........68 


da ana1ise concorrencial estrutural. .....................71 


................................................................................71 


ercado relevante ....................................................75 

hipotético e a elasticidade 

do ato .....................................................................81 


................................................................................82 


ilS............................................................................91 


.............................................................. ···· .............91 

e joínt ventures cooperativas 

...............................................................................93 

)..............................................................................96 


...... · .... · ...... ·.. ·· .... · ...... · ......................................... 100 

.......................................................................... 105 


[mESE 

.............. · ...... ·· .. · ...... · ............................................ 109 


12 
a hipóteses 

?~::: 


........ · .... ·.. ··· ......................................................... 113 

, novos investimentos ........................................114 


ntelectuaJ ........................................................... 115 


.... · ...................... · .. · ............................................. 116 


....................... .......... ·.. ·.. · ................................... 117 


3.3 	 Os direitos de intelectual com relevância para o presente 

trabalho.......................................................................................................117 


3.4 Ausência de de empresa no Direito brasileiro ............................118 

4 Teoria das essential {acilities e proteção à DroDriedade intelectual ....... 118 


4.1 	 Os diferentes entendimentos doutrinários ................................................ 118 


4.2 Casos concretos .......................................................................................... 122 


O problema central e os questionamentos mais relevantes .....................125 

5 Conclusão ................................................................................................... 128 


ANÁLISE DA .n.r:.~u;:,1\ 

IntroduçãO .................................................................................................. 129 


2 função social da ....mnriprl intelectuaJ ............................................... 130 


3 Recusa de licenciar e Direito Antitmste ..................................................... 137 


3.1 intelectual: direito de excluir terceiros ................................. 137 


3.2 	 Recusa de licenciar e recusa de contratar .................................................139 

3.2.1 	 Recusa de contratar, livre iniciativa e função social do contrato ............. 141 


3.2.2 	 Recusa de contratar e concorrencial.. ....................................... 144 


3.2.2.1 	 Recusa de contratar vertical e recusa de contratar horizontal .................. 146 


3.2.2.2 	 Recusa unilateral de contratar e recusa de contratar concertada ............. 148 


3.2.2.3 	 Relações contínuas e descontínuas ........................................................... 149 


3.3 	 Recusa de licenciar e abuso de econômico.................................... 151 

33.1 	 Propriedade intelectual, efeitos de rede e econômico................... 151 


3.3.2 	 Abuso de poder econômico: dominação de mercado relacionado ......... 154 


3.3.3 	 Abuso de poder econômico: empecilhos à inovação e à concorrência 

em mercados relacionados ........................................................................156 


3.3.4 	 Recusa de licenciar e .................................................. 157 


3.3.4.1 	 Origem da doutrina das p'<:Pn.tin! fnr:ilitip., 

3.3.4.2 	 Doutrina das essential faciltties e recusa de licenciar ............................. 159 


3.3.4.3 	 Recusa de licenciar e doutrina das no Direito 

brasileiro .................................................................................................... 161 


3.35 	 Efeitos da recusa de licenciar abusiva sobre a eficiência ......................... 163 


das cortes na coibição à recusa de licenciar abusiva ............ 164
3.4 
dos Estados Unidos ................................................................ 165
3.4.1 

3.4.2 	 Experiência da União Europeia ................................................................. 168 


3.4.3 Experiência do Brasil ................................................................................. 171 


4 Licença instrumento de correção dos efeitos 

anticompetitivos ......................................................................................... 173 


4.1 	 Abuso de poder econômico e licença compuJsória .................................. 173 


4.2 	 Licença compulsória e incentivo à inovação: 
4.3 	 Função do de defesa da concorrência e competência para 


imposição da licença compulsória ............................................................ 177 


4.4 Definição dos nrvaJue·s . 


5 Conclusão ................................................................................................... 179 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

. 

. 

DIREITO CONCORRENCIAL X DIREITO DO CONSUMIDOR: A APLICABILIDADE 
DO INCISO II DO §1Q DO ART. 54 DA LEI Nº 8.884/94 
Silvia de Uma HUSt ............................................................................................... 181 


Direito da Concorrência e Direito do Consumidor: correlações e 

peculiaridades ............................................................................................ 181 


2 O art. 54 da Lei nO 8.884/94 e a chamada "regra da razão" ...................... 184 


3 Estudo de caso: joint venture entre General Motors do Brasil Ltda. e a 

Fiat Automóveis S/A ............................................................................... .... 185 


4 


1 


Conclusão ............ .......... .................................... ........................................ . 190 


A NATUREZA JURÍDICA DOS"ACORDOS" PREVISTOS PELA LEI 
Nº 8.884/94 
Andreia Cristina Bagatin........ .. ............ ......... .... ........................................... ........ 191 


Introdução .................................................................................................. 191 
... 2 A doutrina dos contratos e atos administrativos ................. ...................... 192 

2.1 	 Considerações gerais .................................................................................. 192 

2.2 A tradicional distinção entre atos e contratos administrativos ................ 195 

2.3 	 O problema a ser examinado: exercício contratualizado de 


competências administrativas unilaterais' .............. .... ................. ..... ......... 197 


3 Algumas questões relacionadas ao exercício contratualizado/negociado 

de competências administrativas unilaterais ............................................ 197 


4 "Acordos" previstos na Lei nO 8.884/94: exercício negociado de 

competências administrativas unilaterais' .. .. ............................................. 200 


4.1 	 A natureza administrativa das competências exercidas pelo CADE e 

pela SDE .................. .................... .. ... .... .......................................... ... ... ... ... 200 


4.2 	 A prevenção e a repressão das infrações contra a ordem econômica: 

exercício de poder de polícia ....... .............................................. ............... 203 


4.3 	 Os tennos de compromisso de desempenho............................................ 205 

4.4 	 Os "acordos" previstos no controle de condutas ...................................... 209 

4.4.1 	 Os acordos de leniência ............................................... .. .............. ............ .. 209 

4.4.2 Os termos de cessação de conduta .... .... .............. ............. ... ........... ......... 212 


5 Considerações finais ..... ....... ... .......... ........... ............. ....... .. ... .. .... .... .. ...... ... . 215 


DIY'SÃO DE COMPETt:NCIAS E ARTICULAÇÃO ENTRE REGULADORES SETORlAlS 

E ORGÃOS DE DEFESA DA CONCORR!NCIA 

Carolina Moura Lebbos ... ..... ... ........................ .. ............ .... .... .... ........... ................ 217 


1 Considerações iniciais ................................................................................ 217 

2 A divisão de competências entre reguladores setoriais e órgãos de 


defesa da concorrência ............................................................................. 219 

2.1 	 A racionalidade subjacente a cada uma das autoridades................ .. ........ 219 

2.2 	 Regulação técnica, econômica e de concorrência .................................... 221 

2.3 	 As possíveis configurações institucionais de divisão de competências ... 223 

2.4 	 A escolha entre os modelos propostos ..................................................... 226 

2.5 	 Breve análise sobre a configuração institucional de repartição de 


competências no Brasil ............................................................................. 229 


3 	 Articulação e cooperação entre regula, 
da concorrência ..... .. ............. .............. .. 


4 Conclusão ..................... ............... .. ..... .. 


PARTE Il 

REGULAÇÃO CONe 

ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMIC 
Cláudio Smirne Diniz ................ .................... . 

1 Introdução ........................................... .. 
2 A evolução da relação Estado/econom 
3 RegulaçãO estatal .................................. . 
4 Regulação para o desenvolvimento ... .. 
5 Conclusão ............................................. . 

A REGULAÇÃO DO ESTADO NO CAMPO Eo 
INTRODUÇÃO AO DIREITO DA CONcollil 
Joelma Sílvia Santos Pinto............................ .. 

Introdução ........................................... .. 
2 Regulação do campo econômico ....... .. 
2.1 	 Histórico .................... ........................... . 

2.2 	 Escolas ....... ...... ............. .. ..................... .. 

2.3 Conceito e características ..................... . 

3 Direito da concorrência ............. .. ........ . 

3.1 	 Histórico .............................................. .. 

3.2 	 Conceito e características ...................... . 

3.3 Finalidades ........................................... .. 
4 Novo panorama da regulação no Brasil 
5 Apontamentos críticos .......................... .. 
6 Conclusão ........ ..... .................. .. ........... .. . 

REGULAÇÃO BANCÁRIA: OBSERVAÇÕES AC 
COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PREOCUPAÇÕES 
Dayana de Cal"Valho Uhdre .... ........... ............. 

1 Introdução ............................................. 
2 Concorrência e regulaçãO ..................... 
2.1 	 Regulação .... .. ...... .. .............................. .. 

2.2 Concorrência ........................................ . 
3 Peculiaridade da regulação do setor ba 
4 Limites da concorrência e da regulação 

sistêmico ................ ... ... ....... ................. . 
4.1 	 A ideia de risco. Uma breve incursão a< 

Luhmann ..... "".", ... ,.""""""""""""." ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA LEI N~ 8.884/94 
A APLICABILIDADE 

.............................................................................. 181 


.............................................................................. 181 

I e Direito do Consumidor: correlações e 


1/94 e a chamada da razão" ...................... 184 

mtureentre General Motors do Brasil Ltda. e a 


···.................... ······ ...... · .......................................... 185 

.............................................................................. 190 


PELA 

.. ·· ............ · .... ·.. ·· .. ·.. · .............................................. 191 


·........ · ...... · .... · .. ·· .. · .......... ·.· ................................... 191 


lado: exercício contratualizado de 


ltlvas unilaterais' 

a das competências exercidas pelo CADE e 


5S0 de desemppn 


controle de 


5 e atos administrativos ....................................... 192 

···· .... ·· ............ · ...... ·· .... · .... ·.. · ................................. 192 

ntre atos e contratos administrativos ................ 195 


uivas 

onadas ao exercício 


strativas unilaterais ............................................ 197 

.ei n 

Q 
8.884/94: exercício de 


............................................................................. 200 

30 das infrações contra a ordem econômica: 

}Iída .................................................................... 203 


............................................................................ 209 

e condura .......................................................... 212 

............................................................................ 215 


\R11C1JLAÇÃO ENTRE IJl.AI l( )lÜ'~" SETORIAIS 
lNCORR1':NCIA 

·· .......... ·· .......... ······ .. ·· .. ·· ...... · ............................... 217 


........................................................................... 217 

1S entre setoriais e órgãos de 


te a cada uma das 


figuração institucional de repartição de 


·...... ·.. ···· .... · ........ · .. ·.. ·.. ·· .. · .................................. 219 


mica e de concorrência .................................... 221 

~s institucionais de divisão de ... 223 

os propostos ..................................................... 226 


........................................................................... 229 


3 Articulação e cooperação entre setoriais e de defesa 

da concorrência .......................................................................................... 232 


4 Conclusão ................................................................................................... 237 


PARTE rI 

REGULAÇÃO CONCORRENCIAL 

ESTADO E 	 ECONÔMICO 
Cláudio Srn..irne Diniz ........................................................................................... 241 


Introdução .................................................................................................. 241 

2 A evolução da relação Estado/economia .................................................. 243 


estatal ........................................................................................ 250
3 

para o desenvolvimento .......................................................... 252
4 


5 Conclusão ................................................................................................... 257 


DO ESTADO NO CAMPO 


AO DIREITO DA 


Joelma Silvia Santos Pinto................................................................................... 259 


1 	 Introdução .................................................................................................. 259 

2 do campo econômico .............................................................. 261 

2.1 	 Histórico ..................................................................................................... 261 


Escolas ........................................................................................................ 263 

2.3 Conceito e características ........................................................................... 264 

3 Direito da concorrência 

3.1 	 Histórico ..................................................................................................... 266 

3.2 	 Conceito e características ........................................................................... 268 

3.3 Finalidades.................................................................................................. 270 

4 Novo panorama da regulação no Brasil .................................................... 270 


5 Apontamentos críticos................................................................................ 272 

6 Conclusão ................................................................................................... 274 


OBSERVAÇÔES ACERCA DE UMA 

COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PHEOCUPAÇÔES CONCORRENCIAIS E 

Day;ma de Carvalho Ubdre ................................................................................. 277 


1 Introdução .................................................................................................. 277 

2 Concorrência e .......................................................................... 278 

2.1 ...................................................................................................278 


2.2 Concorrência .............................................................................................. 280 

3 Peculiaridade da regulação do setor bancário: o risco sistêmico ...... " ..... 283 

4 Limites da concorrência e da regulação. Considerações acerca do risco 


sistêmico ..................................................................................................... 286 

A ideia de risco. Uma breve incursão ao pensamento de Niklas 

Luhmann ..................................................................................................... 287 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 	 Conceito de risco sistêmico. As ideias de De Bandt e Harunann ............. 288 

4.3 	 Por que os bancos são vulneráveis ao risco sistêmico? .......... .... .............. 290 

4.4 	 Mecanismos de transmissão... ........................ .. ... ....................... .... ....... ..... 291 

4.5 	 Considerações finais sobre risco sistêmico ............... .. .. ......... ... ................ 292 

4.6 Regulação prudencial e sistêmica vs concorrência ................ ...... .. .......... . 293 

5 Compatibilização institucional ................. ............... ....................... ........... . 297 

6 Compatibilização e os projetos de leis (34412002 e 412/2003) ...... ..... ..... 301 

6.1 	 Projeto de Lei nO 34412002 .............. .. ... .......................... .. ... .................. ..... 302 

6.2 Projeto de Lei nO 41212003 ....................... .... ........ ...................... ................ 304 

7 Compatibilização institucional: uma nova proposta ..... ................ .. ..........309 

8 Conclusão ... .. ... ............ ... .......... .... .. .. .............. ............ .. .. ................. ........... 316 


CONDUTAS ANTICONCORRENCIAIS NO SETOR FINANCEIRO - UM 

DESDOBRAMENTO DO PARECER GM-020 DA ADVOCACIA-GERAL 

DA UNIÃO 

Juliano Meneguzzi de Bernert .... .... ...................... .... ....................... ..... .. .... ........ 317 


1 Introdução ........................ .. ... .. .................................... ............................... 317 

2 Contextualização do problema ... .... .. ........................... .. ... ............ .. ...........318 

3 Lei nO 8.884/ 94 - Lei Geral da Concorrência .......................... ...... ............ 320 

4 Sistema Financeiro Nacional- Lei nQ 4.595/ 1964 ................................ .... . 323 

5 Parecer GM-020 da Advocacia-Geral da União .. .. .. .. ........ .. .................. .... 324 

6 Conclusão - O controle das condutas a partir do parecer da AGU .. .. .....326 


REGULAÇÃO PÚBLICA DA ECONOMIA E DEFESA DA CONCORRfNCIA NO 

SETOR ELÉTRICO: REPARTIÇÃO DE COMPE'rtNCIAS E ARTICULAÇÃO ENTRE 

A AGfNCLA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRlCA E O SISTEMA BRASILEIRO 

DE DEFESA DA CONCO~NCIA 


Felipe de Oliveira Kersten ............................ .... ......... .. ...... .. .......... .... ................. .329 


1 Introdução .................... .. .. .. ........................... ... ... ........................... .. ..........329 

2 A reforma do Estado e o setor de energia elétrica .......................... .. ........331 

2.1 	 O Direito Energético: breves considerações .............................................331 

2.2 Energia elétrica: um setor em transição.................................... ...... ........... 333 

3 Regulação e defesa da concorrência no setor energético: modelos 


institucionais .. ... .... ............... .. ............ ..................................... ............... ..... 338 

3.1 	 Modelos institucionais no setor energético: a experiência internacionaL..339 

3.2 	 O setor energético brasileiro .............. .. .......... .. .. .............................. .. .... ... 341 

3.3 Descrição do modelo adotado no Brasil para o setor de energia elétrica ... 342 

4 Repartição de competências entre o sistema brasileiro de defesa da 


concorrência e a Agência Nacional de Energia Elétrica .......... .. .. ..............342 

4.1 	 Competências do sistema brasileiro de defesa da concorrência em 


matéria antitruste .................... .... ............................... ..... .. ........................ .. 344 

4.2 	 Competências da ANEEL em matéria concorrencial ............ .. .. .................348 

4.3 	 O modelo de repartição de competências entre SBDC e ANEEL: 


competências sobrepostas? ...... ... .... ................... .. .......... .. ............... ......... . 351 

5 Articulação entre agência setorial e o Sistema Brasileiro de Defesa da 


Concorrência .......... ... .... ............................. .. .. .. ......................... ................. 352 


5.1 	 A fIXação de uma premissa jurídica func 
5.2 O modelo de articulação e repartição de 

Nacional de Energia Elétrica e o Sistem~ 
Concorrência .. .............................. ...... .. .. 

6 Conclusão ............... .. ............. .. .............. . 

REGULAÇÃO DO SETOR DE SAÚDE SUPLEM: 
CONCO~NCIA: A ESPECIFICIDADE DA RE< 
Bárbara Kirchner Corrêa Ribas........ ............ .. 

1 Considerações iniciais .................... .. .. .. .. 
2 Regulação: delimitação prévia para o c< 
2.1 	 Regulação setorial e defesa da concorrê 
2.2 Alterações introduzidas com o Projeto < 
3 As especificidades e imperfeições do "m 
3.1 	 Os "mercados" de saúde suplementar .. 
3.2 A finalidade da regulaçãO setorial e as c 

com potencial entrelaçamento com os ( 

suplementar .......................................... .. 
4 A hipótese do modelo de competência~ 

A TAXA DE SEGREGAÇÃO NO PORTO DE S 
COMPErtNCIA ENTRE AUTORIDADES AoMI 
Mário Dittrich Billerl ................................ .... .. .. 


1 Introdução .............. ...... ......................... . 

2 O caso: a taxa de segregação............ .. .. . 

2.1 	 Os serviços portuários ............ .. ............ .. 

2.2 	 O Porto de Santos .. ............................. .. . 

2.2.1 	 Os efeitos da mudança da administraçã 
2.3 	 A atividade de armazenamento e libera 
2. 3. 1 O alfandegamento fora da área do port 

Alfandegados de Uso Público .............. .. 
2.3.2 	 O alfandegamento no interior dos porte 
2.4 	 O armazenamento nos portos secos e c 
2.4.1 	 A operação antes dos portos secos e o 
2.4.2 	 A operação depois da criação dos pOrte 
2.4 .3 	 O custeio dessa operação .... .... ...... .. .... .. 

2.5 	 A reformulação do modelo portuário .. .. 
2.6 	 A privatização do Porto de Santos e a n 

para carga .... ............................ .. ............ . 
2.7 O custeio da liberação dos contêineres 
3 O surgimento do conRito de competên 
4 As teorias norte-americanas ...... .......... .. 
4.1 	 5tateActionDoctrine ...... .... ............. ... 

4.2 	 Pervasive Power Doctrine .................. . 

5 	 A impossibilidade da adoção em termo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nico. As ideias de De Bandt e Hartmann............. 288 

vulneráveis ao risco sistêrnico? ............................290 

ssão...... ...... ... .. ..... ......... .. ............ .. .... .. ... ...... ......... 291 

bre risco sistêmico .................. .... ...... .. ...... .... .. ..... 292 

sistêrnica vs concorrência .......... .. ........... .. .... .. .. .. 293 


lCional .... .... ..................................... ...... ... .. ..... .. .. .. 297 

lrojetos de leis (344/ 2002 e 412/2003).. .. .. .......... 301 

J02 ............................................................. ..... ..... .. 302 

J03 ...................................................... .. ................. 304 

Icional: uma nova proposta ........ .. .. .. ...................309 

...... ................................................ ········· ............ ... 316 


:CWS NO SETOR FINANCEIRO - UM 
:ER GM-020 DA ADVOCACIA-GERAL 

t .... ................................... .. .... ... .. .......................... 317 


.... .. ·.. · ........ .. .... ·.. · .... · .... ·.. ·.. ·.. · .... ·.. ·.. ··· .. .. · .... · ........ 317 

)blema ...................... ........ .... ... ........ ....... ... ...........318 

ral da Concorrência .. .. .. .... ... ..... ...... .. ..................320 

onal- Lei nO 4.595/ 1964 .......... ....... .. .. ........ .. ...... 323 

ocacia-Geral da União .......... .. .. .................. ........ 324 

das condutas a partir do parecer da AGU ...... .. .326 


)NOMIA E DEFESA DA CONCORR~NCIA NO 

O DE COMPmNCIAS E ARTICULAÇÃO ENTRE 
,ERGIA ELÉTRlCA E O SISTEMA BRASILEIRO 
IA 

.... · ...... .. ................ ·· .. ·· ...... ······ .... ·.. ··· .. · ........ ·· ....... 329 


...... ........... ...................... .... .... ..... .. ···· .·····.·· .......... 329 

setor de energia elétrica ...... .. .. ........... .. .............331 


eves considerações ........... ....... .. ......................... 331 

Ir em transição .. ..... .. .. .. ... ....... .... ........... ..... ....... ...333 

Jncorrência no setor energético: modelos 


................. ......... ... ....... .... ...... ........ . ···· ···· ···· ... ....... 338 

l setor energético: a experiência intemacional. ..339 

eira ............... ............ .... ..... .... ..... ... ...... ............... 341 

,tado no Brasil para o setor de energia elétrica ...342 

:ias entre o sistema brasileiro de defesa da 

I Nacional de Energia Elétrica ............................342 

I brasileiro de defesa da concorrência em 


....................................................... ····· ................344 

em matéria concorrencial.. ............................... 348 

je competências entre SBDC e ANEEL: 


IS? ............ ...... ...... .. ......... ..................................... 35 1 

[ setorial e o Sistema Brasileiro de Defesa da 


.. .. ..... ....... ... .. ............ .. ... .. ... ....... .... ..... ·· ............... 352 


5.1 	 A ftxação de uma premissa jurídica fundamental ........ .. .. .........................352 

5.2 	 O modelo de articulação e repartição de competência entre a Agência 


Nacional de Energia Elétrica e o Sistema Brasileiro de Defesa da 


Concorrência .............................................. ....... .. ..... ...... ............................ 354 

6 Conclusão .............. .. ................................... .. ............... .. .............................356 


REGULAçÃO DO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR E DEFESA DA 

CONCORRtNCIA: A ESPECIFICIDADE DA REGULAÇÃO SETORlAL 

Bárbara Klrchner Corrêa Ribas ................. .................. ....................................... 359 


Considerações iniciais .................. """"' ''''' '''' ' ''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' ..359 

2 Regulação: delimitação prévia para o conceito no contexto brasileiro .. .361 

2.1 	 Regulação setorial e defesa da concorrência .... .. ... .. .... ....... ..... ................. 361 

2.2 Alterações introduzidas com o Projeto de Lei nO 3.337/2004 .. ... .............. 368 

3 As especiftcidades e imperfeições do "mercado" de saúde suplementar ...371 

3.1 	 Os "mercados" de saúde suplementar ...... .. ..............................................375 

3.2 	 A finalidade da regulação setorial e as competências atribuídas à ANS 


com potencial entrelaçamento com os órgãos antitruste .........................377 

4 A hipótese do modelo de competências concorrentes na saúde 


suplementar ........................................................ ........................................ 382 


A TAXA DE SEGREGAÇÃO NO PORTO DE SANTOS E O CONFLITO DE 
COMPET~NCIA ENTRE AUTORlDADES ADMINISTRATIVAS 

Mário Dittrlch Bllieri .. .. ..... .. ......... .. ....... .. ......... ... .... ..... ........................................ 387 


Introdução ... .................. .... .... .. ........ ... ...... .. .. .......... .................................... 388 

2 O caso: a taxa de segregação.... .... ..... ... ........ ... ... ........ .. ....................... .. ....388 

2.1 	 Os serviços portuários.......... .... ..... .. .. .. .. ........ .. ..... ...... ..... .. ... ...... ....... .. ... .... 388 

2.2 	 O Porto de Santos ...................... .. ...... .. ...... .. .... .. ...... .. .... ............. ..... ... .... .. .389 

2.2.1 	 Os efeitos da mudança da administração portuária ..................................389 

2.3 	 A atividade de armazenamento e liberação aduaneira .............................390 

2.3.1 	 O alfandegarnento fora da área do porto organizado: os Terminais 


Alfandegados de Uso público .................................................................... 390 

2.3 .2 	 O alfandegamento no interior dos pOrtoS organizados ............................390 

2.4 	 O armazenamento nos portos secos e os serviços prestados à carga ......391 

2.4.1 	 A operação antes dos portos secos e o seu custeio ..................................391 

2.4 .2 	 A operação depois da criação dos portOS secos .......................................391 

2.4 .3 	 O custeio dessa operação ......... ..... .. .. ... .... .. ................................. .. .... .. ......391 


2.5 	 A reformulação do modelo portuário ............ .. .......................................... 392 

2.6 	 A privatização do Porto de Santos e a remuneração pelos serviços 


para carga ............ .. ..... ....... ... ...... ..... .. .... ..... ................................................ 392 

2.7 O custeio da liberação dos contêineres aos TRAs (portos secos) ............393 


3 O surgimento do conflito de competência ........................... .. ...... .. ....... .. ..393 

4 As teorias norte-americanas ........ ......... .................................................. ... .395 

4.1 	 State Action Doctrine ........ .. ................... .. ................... .. .............. .... .. ...... . 395 

4.2 Peruasive Power Doctrine .. ................................................... ........... .. ... ... 396 

5 A impossibilidade da adoção em termos absolutos dessas teorias .. .. ......397 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 A existência de uma política ex pressa de substituição da concorrência A ATUAÇÃO DO CADE PERANTE NORMAS 
pela regulação .. .......... .......... ............... ........... ....... .......... .. .... ........ ............. 398 ANTlCONCORRENCIAIS 

5.2 Poderes Profundos - A competência para a aplicação do Direito Carolina Moura Lebbos ..... ... ........................ .... . 
Antitruste à agência reguladora ............. .. ............ ........ ............ .. .. .... ...... .... 399 


5.3 	 Ainda os Poderes Profundos - A necessidade de seu efetivo exercício ... 399 

5.4 	 Uma quarta ponderação acerca do model o none-americano: 

6 Os modelos institucionais ... ... ............... ..... ...... ... .... ........ ...... .. . .... ..... .. . 40] 

7 A solução de conflitos no Dire ito bras ileiro 

a variedade de configurações instituciona is............................. .............. ... 40] 


.. ..... ....... .. ... ... ..... ...... ....... ..... .405 

8 A análise do caso concreto ...... ...... .. .. ...... .... ..... ..... ......... .. ... ... ...... ... .. ....... .405 

8.] Consideração preliminar: os entes envolvidos ........................... ..... .... .... .405 

8. 2 	 A análise acerca da existência de uma política expressa de substituição 


da concorrência pe.la regulação ......... .. ....... ............ ....... .............. ............. .406 

8.3 	 A análise da legislação e a atribuição de competência para a ap licação 

da Lei Antitruste à agência reguladora ..... .......... .... .......... ......... ...... ......... .408 

8.3.] A competência da ANTAQ .... .............. ......... ............................. ...... .. ..... ... .408 

8.3.2 	 A configuração instituciona l do relacionamento entre a ANTAQ e o 


CAD E ........................ ....... ............................................................ ........ ....... 409 


.. 
 8.3 .3 ANTAQ vs CADE e os reflexos dessa conclusão frente ao caso 

concreto ...... ... .......................... ... ..... .. ........ ........... ............ .. ............ ..... ....... 409 


8.3.4 	 A competência do CAP ........................ ...... ...... .. ........ .......... ........ .............. 4]0 

8.3.5 	 Uma questão incidental ............ ........ ........................ .......... ...................... .411 

8.3.6 CAP vs CADE e os reflexos dessa concl usão frente ao caso concreto .... .413 

9 ConSiderações finai5 ....... ........... ...................... ..... .... ......................... ......... 415 


o IMPACTO DA REGULAÇÃO AMBIENTAL NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 

BRASILEIRA: EFETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS NORMAS 

VIGENTES 

Fernando do Rego Barros Filho .... ............. ........ .. ... ...... .. ............ .................. .417 


1 Introdução ....... ............... ...... .. ..... ...... ................. ........ ..... .... ..... ..... .. .. .... .... .417 

2 Conceito de regulação ....... ....... ...... .................... ...... ... ........... ... ..... .... ...... .418 

2.1 	 Contexto histó rico ..... .. ........ ...... ........ ..... ..... ...... ..... ... ... ..... .... ....... .. ..... .. .... .418 

2. 2 	 Surgimento do órgão regulador ..... .......... ...... ... .......... .... .. .............. ........... 420 

2.3 Determinação de um conceito de regu lação .... .... .. ....... .... ... .. .............. .... 422 


3 Evolução do instituto: regul ação social .. .. ......................... .......... .... .. ........423 

3.1 	 A regulação tradicional ... ..... ........................... .... .. ...... ....... ................... ... . .423 

3.2 	 Regulação social .......... .. .. ...... ..... ........ ............... .. .. ............. .. ... ............ ....... 426 


3.3 	 Regulação como instru mento de preservação do dire ito ao meio 

ambiente .................. .. ............................... ... ........ ..... .. ........... .. ................ .428 


4 	 Análise do caso concreto: cumprimento da reserva lega l pelas 

propriedades rurais (Lei nO 4.77] / 65) ..... ...... .......... ........................ .......... .430 


4.1 	 A legislação aplicável ao ca50.............. ....... ........... .. ...................... .. ..........430 

4.2 	 Impacto econômico do Decreto nO 50.889/ 06 ............ ........ ...................... 431 

4.3 Proporciona lidade e necessidade das disposições regulatórias ...... ........ .431 

5 Conclusão ......... .. .. .. .. ...... ........... .......... ....................................................... 433 


Introdução ........ ....... ...... .......... .............. .. 
2 O regulador setorial e a autoridade antit 
3 A defesa da concorrência em setores ref 
4 As decisões do CADE.. ...... ............ ........ .. 
4. ] Pedido de Medida Preventiva nO 08700.( 
4.2 Despacho Presidência nO ] 75/2006 ........ 
5 As po nderações extraíveis das análises < 
5.1 A atuação do CADE perante comportam 

agentes regul ados......... ......................... .. 
5.2 A atuação do CADE perante regulação a 
6 In5trumentos de prevenção de conflitos 

normas reguladoras setoriais .......... ...... .. 
7 Conclusão .... .... ............ ...... ................ .... . 

REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO: A CRIAç ÃO 
Alexandre Wagner Nester...... ........................ .. 

Introdução .. .. .... .. ................................... . 
2 Alteração de paradigma: do Estado de E 

Regulador .... ................ .... .............. ....... .. 
3 O objetivo do Estado Regulador. .......... . 
4 Regulação .. .......... .... .............. ...... ......... . 
5 P~ne~mento ... .......... ..... ... .. .. .... ····· ········ 
6 A autonomia política das agências regu. 
7 O Programa de Gestão da Crise Energél 
8 O Programa de Fonalecimento Instirucic 
9 Conclusão .............................. .... ........... .. 

o DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTRC 
NORMATIVA DAS A GtNCIAS REGULADORAS 
Mário Dittrich Billeri .. ........ .............. · 

1 Considerações preliminares ...... ............ . 
2 O poder normativo das agências regula 

democrática ........................................... . 
3 O controle do processo normativo das 
4 O devido processo lega l ........ ........ ...... . 
4.1 	 As origens do devido processo legal.... 
4.2 	 O conteúdo do devido processo legal. 
4.2. 1 	 Os aspectos do devido processo legal 
4.2.2 	 Devido processo legal procedimental ( 

oflawJ.. .. ....... .... ... .. ........ ... .............. · .... · 

4.2.3 Devido processo legal substantivo (sUj 

4.2.3 .] A evolução dessa noção no direito nor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)lítica expressa de substiruição da concorrência 

............... .. .......... .................... ....... ·············· ............ 398 


. competência para a aplicação do Direito 


~~~rn ....... ...... ............. .......... ............... ........ ..... 3~ 


mdos - A necessidade de seu efetivo exercício ...399 

o acerca do modelo none-americano: 


rnções instirucionais ..............................................401 

ais ...... ·· .. · .......... · ...... ·· .. ·· .. · ..................................... 401 

no Direito brasileiro ..............................................405 

reto .......................................... .. ...... ..... ....... ..... .... .405 

Ir: os entes envolvidos ........................................ .405 

,tência de uma política expressa de substituição 


!gulação....................................... ...... ........... ..... .... 406 

e a atribuição de competência para a aplicação 


.cia reguladora ......................................................408 

AQ ... ....................... ............ ............. ... ....... ............ 408 

.anal do relacionamento entre a ANTAQ e o 


............ .... ........ ........................ .. .. ..........................409 

eflexos dessa conclusão frente ao caso 

....................... ..................... ..... ................... ..... .. .4~ 


..... ..... .. ............ ...... ........... .. ....... .................. .......... 410 

....................... .............. ................. ···· ......... .......... 411 


KOS dessa conclusão frente ao caso concreto .... .413 

........ ............. ..................... .......... ..... .. ...................415 


AMBIENTAL NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 
DROPORCIONALlDADE DAS NORNIAS 

11.0 ........ · .. .. · .......... ·· ·.... ·.. · ....... .. ..... .. ......................417 


......... .......... .. .................... .................................... 417 


.................... .. .......... .. ..... ............... .. ..................... 418 


................................................ ............................. 418 

~lador ................................................. .... .. ..........420 

nceito de regulação ............ .. .. ......... .. .. .... ..... ...... 422 

gtilação social ............... ..................................... .423 

.. ..... .................... ...... ..... ....... ...... ................ ......... .423 

............................................................ .. ............ .426 

ento de preservação do direito ao meio 

......... .. .... ...... .............. ······················ ..................428 

o: cumprimento da reserva legal pelas 


nº 4.771165) .... ···· .. ·· .. · .... ···· .. ··········· ......... ... .. ..... .430 

caso.............. ............ ............. ... ..........................430 

)ecreto n

Q 

50.889/06 .................. .......... ..... .. ...... . 431 

essidade das disposições regulatórias ............... 4 31 

........................................................... ................. 433 


A ATUAÇÃO DO CADE PERANTE NORMAS REGULADORAS SETORIAIS 

ANTICONCORRENCIAIS 

Carolina Moura Lebbos .............. ............ .. .. ......... .............. .. .................................435 


1 Introdução ........................................................ .. ..... ... ............ ............... .... .435 

2 O regulador setorial e a autoridade antitruste......... .. ............................... .437 

3 A defesa da concorrência em setores regulados ...................................... .440 

4 As decisões do CADE ... .............. ............... ........... ..................... ................. 442 

4.1 	 Pedido de Medida Preventiva nO 08700.001496/2002-23 ..........................442 

4.2 Despacho Presidência nO 17512006 ........................................................... 446 

5 As ponderaçoes extraíveis das análises do CADE.....................................450 

5.1 	 A atuação do CADE perante componamentos anticoncorrenciais dos 


agentes regulados.......................................................................................451 

5.2 A aruação do CADE perante regulação abstrata anticoncorrencial ..........453 

6 Instrumentos de prevenção de conflitos na aruação do CADE perante 


normas reguladoras setoriais .................................. .. ...................... ........... 459 

7 Conclusão ........................................................... .. ............... ....................... 462 


REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO: A CRiAçÃO DO PRO-REG 
Alexandre Wagner Nester...... .. .... .............. ............ .......... ............. ......... ............. .467 


Introdução ............................................................................................ ...... 467 

2 Alteração de paradigma: do Estado de Bem-Estar Social ao Estado 


Regulador ...................................................................................................468 

3 O objetivo do Estado Regulador................................. .. .............................471 

4 Regulação ................................................................................... .... ......... .. 472 

5 Planejamento .............. ...... ......................................................................... .473 

6 A autonomia política das agências reguladoras ........................................474 

7 O Programa de Gestão da Crise Energética ............................ ................. .475 

8 O Programa de Fonalecimento Instirucional para Gestão em Regulação .. .477 

9 Conclusão .............. ............... .... .... ...................... .... .. ........... .......... ........... .. 479 


O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTROLE JUDICIAL DA ATIVIDADE 

NORMATIVA DAS AG~NCIAS REGULADORAS 

Mário Dittrich Bllieri ... .... ...................... ................... ....... .......... ..... ..................... .481 


Considerações prel iminares ........... .................... ......... ............................... 482 

2 O poder nom1ativo das agências reguladoras e a legitimidade 


democrática ........... .. ... ................................. ................. ............. ............. .... 483 


3 O controle do processo nonnativo das agências reguladoras ..................483 

4 O devido processo legal .................. ........... .............. ................ .............. .. .484 

4. 1 	 As origens do devido processo legal. ................. ................. ................ ...... 484 

4.2 	 O conteúdo do devido processo legal ........ ................ .............................. 485 

4.2.1 	 Os aspectos do devido processo legal - Procedimental e substantivo ... .486 

4.2.2 	 Devido processo legal procedimental (procedural due process 


of law)............ ......................................................................................... .486 

4.2.3 	 Devido processo legal substantivo (substantive due process of law) ...489 

4.2.3 .1 	 A evolução dessa noção no direito none-americano .......................... .. ... 490 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3.2 	 A concepção atual do substantive due process of law .......... ...... ...... .... .490 

4.2.4 	 A razoabilidade no Supremo Tribunal Federal ..... ... ............ .. ...... .. .... ... ... .491 

4.2.4 .1 	 Os limites ao teste de razoabilidade ........... ... ....... .. ....... ... ......... .... ..... .... .. .492 

5 	 O controle dos atos das agências sob a perspectiva do procedural 


due process of law ...... ... .. ... ..... .... .. ....... ..... ... ...... ... ...... ... ... ... ...... .. .. ..... .... .492 

5.1 	 Instauração de um processo .. ....... ... .... ... ..... ...... .... .... ..... ... ...... .... ...... ... .... .492 

5.2 	 Promoção de audiência e notificação dos interessados ...... ............... ..... .492 

5.3 	 A realização da audiência em momento significativo......... ........ ... ........ .. .493 

5.4 	 A realização da audiência de maneira significativa ..... ..... ....... ........ .... .. .. .494 

5.4 .1 Acesso aos autos, oportunidade para produzir provas e contestar as 


provas produzidas ...... ... ..... .... .. .... .. ... ... ..... .. .. ......... .... ..... ..... ......... ... ...... .. . .495 

5.4 .1.1 	 Devida explanação dos temas debatidos .... ... ...... ....... ... .......... ..... .... .. ..... .495 

5.4.1.2 	 Produção de provas e a contestação de provas produzidas ........... ........ .495 

5.4 .2 	 Instrumento de realização da audiência ... .. ... ........ .......... ...... ............... .... .496 

5.4.2.1 	 A questão do local de promoção das audiências públicas ... .... ... .... ... .. ... .496 

5.4.2 .2 A questão das consultas públicas via internet... ..... ........ .. .... .. ....... ........ ... .497
t' 
5.4.3 	 Acompanhamento por advogado ou assistente técnico .. ... ..... ..... ..... .. ... . .497 

5.4.4 	 Direito a uma decisão proferida por agente imparcial e com base nas 


provas levantadas nos autos ... .. .... ... ..... .. ....... .. ......... ... ...... .. ......... ........... ..498 

5.4.4 .1 A imparcialidade do agente regulador .... ..... ... .... ............ .. .... ... .. ... .. ..... .... .498 

5.4.4.2 	 A avaliação motivada das contribuições ....... .. ... .. ......... ..... ... ........ ..... .... .. .498 

5.4.4.3 	 A incorporação das contribuições pertinentes à decisão final ...... ... ..... . ..499 

6 	 O controle dos atos das agências so b a perspectiva do substantive 


due process of law ........ .. .... .. ...... ... ...... .. ..... .. ...... ...... ........... ... .. ..... ... .. .... ..499 

6.1 	 O caráter técnico da atividade normativa das agências reguladoras e o 


controle judicial ..... ... .... ..... ... .. ...... ....... .. .. .... .. ...... .............. .. .. ... ..... ... .... ..... . 500 

6.2 	 A ausência e a necessidade de se impor limites ao exame da 


razoabilidade ... ... .... .... ...... ..... .. ....... .... ..... ..... ... .... ... ... .......... ........ ... ... .. ...... . 501 

6.2.1 A exclusão da análise de razoabilidade de questões que envo lvam 


direitos económicos ..... ..... ...... ... ..... ... ... .. ....... ... .... .. .... .. ...... ..... .... ... .... .. .... . 502 

6.2 .2 A análise da razoabilidade segundo critérios objetivos .. .. ....... ............... .. 503 

7 Considerações finais ......... .. ....... .. .. ... ..... ...... ... ... ............ ... ..... .. ...... ....... ... ... 504 


SOBRE OS AUTORES ..... ... . .... . . ..... . ........ ... ... ... . .... . ... .... .... ....... . ... . .......... . .. .. . .. ... . . . .. . . ... .. 505 


ÍNDICE DE A SSUNTOS .. . .. . .... . .. ... .. ... . ... .. ... ... .. ....... . ....................... .. ....... . .. .. ....... . ....... . . . . 507 


ÍNDICE DA LEGiSLAÇÃO ..... ..... .. .... . . . .. .. ...... .. . . .. ... . . ... ... .. . . .. ..... ... . ..... .. .... .. . .. ... ...... 517 


Í NDICE O NOMÁSTICO ...... . .. . ... ... . . ......... . .. . . . ..... . .... .... .... . . .. . . .. . ... .. .. . ... ... .. .... . . . ... ... . . . . . .. ... 521 


APRESENTAÇÃ 

Para além de apresentar o livro co 
e Regulação Econômica, este texto pretc 
a respeito do Núcleo de Pesquisa de Dire 
Programa de Pós-Graduação em Direito ( 
resultado do primeiro projeto de pesquisa 
pelo NUPEDE, com o apoio do PPGD!UF 

O NUPEDE foi criado em 2004, por ir 
Kubrusly, que conversou com o então co 
Prof. Dr. Jacinto Nelson de Miranda Couti 
ser o primeiro coordenador do NUPEDE, ( 
O entusiasmo dessas três pessoas permit 
o seu primeiro evento: a palestra proferi, 

Df. Antônio José Avelãs Nunes, Catedráti( 

Universidade de Coimbra , em agosto de 2 


Em seguida, no início de 2005, o Nl 
sob a coordenação da Profa. Ora. Aldacy R 
uma disciplina de estudos complementare: 
do doutorado, com o título de "Economia, 
do desenvolvimento" . A disci plina tinha po 
do Prof. Df. Avelãs Nunes. Durante tode 
trabalhos acadêmicos foram analisados, e 
culminou com uma semana de aulas do pr 
teve o encerramento numa mesa-redonda, 
dos Profs. Drs. António José Avelãs Nune 
USP) e Marçal Justen Filho, ao lado dos ai 
casa. A boa acolhida deste empreendimo 
seguir avante. 

No segundo semestre de 2005, o Nl 
de aulas e debates com o Prof. Df. Pedrc 
Direito da Universidade de Coimbra. O tJ 

regulador e serviços públicos". A semana 
participação de professores de outras in: 
da UFPR (graduação e pôs), juízes, prome 
culminou com uma mesa de debates, corr 
Pedro Gonçalves e Marçal Justen Filho. 
prestígio acadêmico e póde se lançar a pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


