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FACULDADE DE DIREITO UFMG 

 
PONTOS PARA O CONCURSO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DE DIREITO ECONÔMICO  

 

1. Evolução do Direito Econômico. Fontes, fundamentos, princípios e regras do Direito Econômico. Características de suas 
normas. Sujeitos de Direito Econômico. 

2. Constituição Econômica brasileira: evolução histórica. Constituição da República de 1988 e a ordem econômica nacional: 
constituição material e constituição formal. Instrumentos contemporâneos de tutela da ordem jurídico-econômica e seus 
fundamentos. 

3. Análise econômica do Direito: origens e difusão. Aplicação ao Direito Econômico. Conceitos básicos: eficiência, 
maximização da riqueza. Análise econômica e Direito da Concorrência. 

4. A ordem jurídico-econômica internacional: entidades e seus instrumentos. Direito Econômico regional. Direito econômico 
internacional e crise global. 

5. Atuação do Estado no domínio econômico: modalidades. Evolução dessa atuação no contexto constitucional brasileiro. A 
Constituição Econômica de 1988 e o papel conferido ao Estado. Regulação econômica: fundamentos constitucionais, 
aspectos legais e institucionais e análise crítica. Interação entre entes de regulação e entidades de defesa da concorrência e do 
consumidor. 

6. Planejamento econômico. Planejamento no mundo. História do planejamento no Brasil. Análise crítica dos planos 
econômicos brasileiros. Compatibilização entre planejamento e economia de mercado.  

7.  Poder econômico privado e sua disciplina pelo ordenamento jurídico brasileiro: aspectos históricos. Poder econômico 
privado e a Constituição de 1988. Poder econômico privado e abuso de poder econômico. Empresa brasileira, empresa 
brasileira de capital nacional, empresa transnacional e multinacional, microempresa e empresa de pequeno porte. A 
“empresa” para o Direito Econômico e para o Direito Empresarial. 

8.  Política econômica de defesa da concorrência: fundamentos constitucionais, aspectos legais e institucionais. A doutrina e 
jurisprudência internacionais e sua contribuição para a aplicação da política de proteção e defesa da concorrência no Brasil. 
Conceitos básicos.  

9. Política econômica de proteção do consumidor: fundamentos constitucionais, aspectos legais e institucionais. Tratamento 
da política de proteção ao consumidor no direito internacional e na União Europeia.  

10. O Direito Econômico e sua interpretação pelos Tribunais. A ordem jurídico-econômica constitucional e sua interpretação 
pelo Supremo Tribunal Federal. Direito da concorrência e revisão judicial das decisões do CADE. Direito do consumidor e o 
Poder Judiciário: conceito de consumidor, relação de consumo, tutela de danos morais e outros temas sensíveis. 
 


