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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO  

CÓDIGO DISCIPLINA 

DIR241 DIREITO ECONÔMICO 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

36h 8º 

 

EMENTA 

Conceito, Histórico, método e autonomia. Institutos de Direito Econômico (produção, 

circulação, repartição e consumo). Constituição Econômica. Ordem jurídica Econômica. 

Intervenção do Estado no Domínio Econômico e Social. Economia combinada e contratos 

econômicos. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. 

 

OBJETIVOS 

Conceituar e individualizar o direito econômico, tratar de sua evolução histórica e 

constitucional, discorrendo ainda sobre a ordem econômica no Estado contemporâneo e os 

princípios da ordem econômica contidos na Constituição brasileira de 1988, inclusive, 

sobre debruçando sobre os limites e formas de atuação do Estado perante a economia e o 

mercado. Tratar da reforma administrativa e do surgimento das agências reguladoras como 

instrumentos dos fins colimados pelo Estado, ademais, apresentar o sistema brasileiro de 

defesa da concorrência seus institutos, práticas e infrações a serem combatidas. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um 

Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para 

tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do 

homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de 

um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – PRIMEIRAS NOÇÕES 

  Surgimento fontes do direito econômico.  

1. Evolução histórica do direito econômico e as Constituições. 

2. Conceito de direito econômico e suas especificidades. 

3. A ordem econômica do Estado contemporâneo 

4. Mercado conceitos, espécies e componentes. 

 

Unidade II – DIREITO CONSTITUCIONAL ECONÔMICO  

1. A ordem econômica na Constituição de 1.988  

2. Princípios da ordem econômica: soberania nacional, propriedade e sua função 

social, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução 

das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento 

favorecido empresas de pequeno porte, dentre outros.  

3. Os limites e formas de atuação do Estado na ordem econômica e as políticas 

públicas quanto à propriedade urbana e rural. 

 

Unidade III – REGULAÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA 

1. A reforma administrativa do Estado brasileiro 

2. As agências reguladoras e os contratos de públicos o poder regulamentar e 

fiscalizatório das agências 

3. Os serviços públicos e as políticas econômicas.  

4. O papel das sociedades de economia mista e das empresas públicas no mercado.  

5. O Banco Central a regulação do sistema financeiro nacional e a dívida pública  

 

Unidade IV – O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA.    

1. O CADE conselho administrativo de defesa econômica.  

2. A SDE secretaria de direito Econômico SDE 

3. Secretaria de Acompanhamento econômico SEAE 

4. A legislação antitruste  

5. Infrações a ordem econômica 

6. Domínio de mercado, mercado relevante, abuso do poder econômico e de posição 

dominante, acordos entre agente econômicos.  

 

METODOLOGIA 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas complementadas com 
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debates. Os alunos deverão ler os capítulos sugeridos e eventuais leituras 

complementares previamente à aula para discuti-los no dia acordado, bem como para 

facilitar o acompanhamento das aulas expositivas. Serão realizados, ainda, estudos 

dirigidos com produção de pequenos textos, com o objetivo de levá-los a exercitar a lógica, 

a crítica, e a compreensão. Será também realizado um seminário cuja temática será 

escolhida pelo professor dentre as unidades da disciplina, a partir de critérios objetivos de 

escolha do tema, execução e avaliação. 

 

RECURSOS 

Utilização do quadro negro pelo professor e outros recursos de multimídia também 

eventualmente utilizados pelos alunos quando da apresentação dos seminários. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita em duas unidades, por meio de atividades desenvolvidas pelo aluno 

durante o semestre (provas; trabalhos individuais ou grupais; exercícios em sala de aula ou 

fora dela; participação do aluno nas discussões desencadeadas na sala de aula; interesse 

do aluno nas variadas atividades propostas; assiduidade e disciplina) que se somarão as 

notas adequando-se às normas institucionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AGUILLAR, Fernando Herren. Direito Econômico. Editora Atlas Jurídico, São Paulo 

BAGNOLI, Vicente Direito Econômico, Editora Altas, São Paulo, série Leituras 

complementares número 29. 

FIGUEIREDO Leonardo Vizeu. Lições de Direito Econômico. Editora Forense, Rio de 

Janeiro. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FORGIONI, Paula. A. Os Fundamentos do Antitruste. Editora Revista dos Tribunais.          

GRAU, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: 

Malheiros Editores. 

FONSECA, João Bosco Leopoldino. Direito Econômico. Rio de Janeiro, Forense. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 

PETTER, Lafayete Josué. Direito Econômico. Porto Alegre/RS:  Editora: Verbo Jurídico. 

 

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

 


