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Área de Conhecimento: Direito Econômico

 

1  -  Evolução  histórica  do  Direito  Econômico.  Objeto,  sujeitos,  normas,  regras  e  princípios  do  Direito
Econômico. Fontes do Direito Econômico.

2- Constituição Econômica: evolução histórica. A Constituição da República de 1988 e a Ordem Econômica
nacional: constituição material e constituição formal. A competência para legislar sobre Direito Econômico
na Constituição brasileira de 1988. A Constituição Econômica brasileira e suas alterações.

3 -  Os debates quanto a  Autonomia do Direito  Econômico.  As interpretações metodológicas do Direito
Econômico: analise econômica do direito, tópica, Autopoiético e método analítico substancial.

4 - A ordem jurídica-econômica internacional: entidades e seus instrumentos. Direito Econômico Regional,
Direito Econômico Internacional e a crise global

5 - A Intervenção do Estado no domínio econômico: modalidades. Evolução histórica da intervenção estatal
no domínio econômico no contexto constitucional brasileiro. A Constituição econômica de 1988 e o papel
conferido ao Estado. A regulamentação, a regulação e a Constituição Econômica de 1988.

6 - O Instituto do Planejamento. O planejamento estatal no mundo e no Brasil. A Constituição brasileira de
1988 e o planejamento. As experiências recentes do Brasil de planejamento estatal. Compatibilização entre
planejamento e mercado.

7 - Crescimento Econômico e Desenvolvimento. Teorias do Desenvolvimento. A Constituição brasileira de
1988 e o desenvolvimento. Desenvolvimento Regional no Brasil. Legislação brasileira recente voltada ao
desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável. 

8 - Poder Econômico Privado e sua disciplina no ordenamento jurídico brasileiro: aspectos históricos. Poder
econômico privado e a Constituição de 1988. As empresas e a repressão do abuso do poder econômico. A
política  econômica  de  defesa  da  concorrência:  aspectos  legais  e  institucionais.  A jurisprudência  e  as
decisões do CADE na defesa da concorrência. 

9  -  Política  econômica  de  proteção  do  consumidor:  fundamentos  constitucionais,  aspectos  legais  e
institucionais. A proteção do consumidor no Direito Comparado.

10 - O Direito Econômico e sua interpretação pelos Tribunais. A ordem jurídica-econômica constitucional e a
sua  interpretação  no  Supremo  Tribunal  Federal.  Os  Tribunais  Superiores  brasileiros  e  suas  decisões
judiciais  no  Direito  da  Concorrência,  no  Direito  do  Consumidor,  nas  privatizações e  (in)legalidade  das
políticas econômicas estatais. 
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