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FACULDADE DE DIREITO UFMG 

PONTOS PARA O CONCURSO DE PROFESSOR DE DIREITO ECONÔMICO 

1. Evolução do Direito: O Direito Econômico como ramo do Direito voltado à organização do mercado. Suas características. 
Fontes do Direito Econômico: Constituição Econômica e Constituição Política. Princípios e regras de Direito Econômico. Os 
modernos instrumentos jurídicos de regulamentação da economia. 

2. Análise econômica do Direito: Conceituação e história. Aplicação ao Direito da Concorrência. A análise econômica do 
Direito como um método de estudo do Direito. Origens e difusão da análise econômica do Direito: a contribuição dos 
economistas. Conceitos básicos: eficiência, maximização da riqueza. Análise econômica e Direito da Concorrência. 

3. A ordem jurídico-econômica internacional. A O.N.U.: A Nova Ordem Econômica Internacional. A Carta de Direitos e 
Deveres Econômicos dos Estados. A perspectiva do Direito Econômico Internacional em face dos conflitos atuais. As ordens 
econômicas regionais: Comunidade Européia. Alalc, Aladi, Mercosul. Problemas e perspectivas. Correlação entre os 
princípios estabelecidos nesses diplomas e a organização dos mercados em nívell nacional e internacional. 

4. A atuação do Estado no domínio econômico. Evolução dessa atuação no contexto constitucional brasileiro. A 
Constituição de 1988 e a função do Estado no domínio econômico. A nova forma de atuação do Estado no domínio 
econômico. Privatização: direcionamentos no contexto internacional. A privatização no Brasil: textos legais direcionadores. 
As agências reguladoras. A regulação e a concorrência. 

5. Planejamento econômico. Planejamento no mundo. História do planejamento no Brasil. Análise crítica dos planos 
econômicos adotados. Compatibilização entre planejamento e economia de mercado. Perspectivas. Os planos das empresas e 
Direito da concorrência. 

6.  O MERCADO  e os agentes que nele atuam. Os  sujeitos de direito econômico: poder econômico público e poder 
econômico privado. EMPRESA: conceito. Evolução. Empresa brasileira. Empresa brasileira de capital nacional. Empresa 
transnacional e multinacional. MICROEMPRESA e empresa de pequeno porte. O papel da empresa no mercosul. Direito 
Econômico e Direito Empresarial: o Novo Código Civil. 

7.  Política de organização do mercado: Proteção e Defesa da Concorrência. O papel desempenhado pelo CADE. A doutrina 
e jurisprudência internacionais e sua contribuição para a aplicação da política de proteção e defesa da concorrência no Brasil. 
Os conceitos básicos trabalhados pela doutrina e pela jurisprudência internacional e nacional. A concentração de empresas. 
Condutas anticoncorrenciais.  

8. A política de proteção do consumidor: equilíbrio e harmonização das relações de mercado. A atuação do Estado. Política 
Nacional de Relações de Consumo. A perspectiva de harmonização da proteção do consumidor no âmbito do Mercosul. As 
cláusulas abusivas como instrumento de dominação. Tratamento da política de proteção ao consumidor no direito 
internacional. A proteção ao consumidor nas relações econômicas no contexto da globalização. 

9.  A política econômica de incentivo e de proteção no campo da tecnologia:   A tecnologia como forma de garantia da 
soberania nacional. A necessidade do intercâmbio tecnológico: os contratos de transferência de tecnologia.  A nova ordem 
econômica internacional e os contratos de transferência de tecnologia. Os direitos e deveres dos Estados no campo do 
desenvolvimento tecnológico. o desenvolvimento tecnológico e o intercâmbio no Mercosul. Relações de mercado: Correlação 
entre os conceitos de defesa da concorrência e proteção do consumidor e o desenvolvimento tecnológico: condutas 
concorrenciais. 

10. A política econômica do desenvolvimento: os países em via de desenvolvimento e o contexto internacional. As relações 
no Mercosul e entre o Mercosul e os demais mercados regionais. A política de proteção ambiental. Seus reflexos no incentivo 
ao desenvolvimento industrial. Necessidade do crescimento e desenvolvimento e a necessidade de proteger o meio ambiente.  
Relações ambientais:  Nova Ordem Econômica Internacional (N.O.E.I.) - Comunidade Européia – Mercosul. 
 


