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RESULTADO: VIII  Prêmio SEAE - 2013 * 

A Comissão Julgadora do VIII Prêmio SEAE - 2013, em reunião realizada no dia 31 de outubro de 2013, julgou as seguintes monografias como vencedoras do
concurso:

 TEMA	  1:	  ADVOCACIA	  DA	  CONCORRÊNCIA

1º Lugar: Integração Vertical na Saúde Suplementar: mapeamento da integração entre hospitais gerais e planos de saúde..

 Ta#ana	  de	  Macedo	  Nogueira	  Lima;	  Rio	  de	  Janeiro	  -‐RJ

2º	  Lugar:	  Aspectos	  Compe##vos	  da	  Interconexão	  em	  Telecomunicações:	  o	  caso	  da	  telefonia	  móvel	  no	  Brasil.

José	  Borges	  da	  Silva	  Neto;	  Brasília	  -‐DF

3º	  Lugar:	  Failing	  Firm	  Defense:	  utopia,	  teoria	  ou	  tese	  aplicável	  na	  análise	  an#truste	  brasileira?

Roberta	  Ribeiro	  Fernandes;	  Maceió	  -‐AL

Menção	  Honrosa:	  Os	  Novos	  Mercados	  de	  Nomes	  e	  Números	  da	  Internet	  -‐	  Razões	  para	  a	  intervenção	  estatal	  na	  estrutura	  de	  governança	  brasileira.

Andrey	  Vilas	  Boas	  de	  Freitas	  (representante);	  Brasília	  -‐DF

Igor	  Vilas	  Boas	  de	  Freitas

	  

TEMA	  2:	  REGULAÇÃO	  DA	  ATIVIDADE	  ECONÔMICA

1º	  Lugar:	  Diferenciação	  de	  Preços	  e	  Custos	  de	  Menu	  nos	  Pagamentos	  com	  Cartão	  de	  Crédito.

Marcos	  Valli	  Jorge	  (representante);	  Brasília	  -‐DF

Wilfredo	  Leiva	  Maldonado

 2º	  Lugar:	  Problemas	  de	  Seleção	  Adversa	  e	  Perigo	  Moral	  nos	  Procedimentos	  de	  Apuração	  de	  Descumprimento	  de	  Obrigações	  na	  Anatel:	  iden#ficação	  teórica,	  evidência	  esta[s#ca	  e
um	  mecanismo	  para	  a	  sua	  superação.

Nathalia	  Almeida	  de	  Souza	  (representante);	  Brasília	  -‐DF

Maurício	  Soares	  Bugarin

 3º	  Lugar:	  Análise	  da	  Eficiência	  Está#ca	  e	  Dinâmica	  como	  Ferramenta	  para	  Regulação	  do	  Transporte	  Rodoviário	  Interestadual	  de	  Passageiros	  por	  Ônibus	  no	  Brasil.

Carlos	  Eduardo	  Freire	  Araújo	  (representante);	  Brasília	  -‐DF

Francisco	  Gildemir	  Ferreira	  da	  Silva	  

Francisco	  Giusepe	  Donato	  Mar#ns

 (*) Resultado publicado no DOU nº 217, de 07/11/13, por meio do Edital ESAF nº 72, de 04/11/13

Nota:	  Monografias	  publicadas	  conforme	  inscritas	  no	  concurso
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