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1. Curso: Direito Diurno 2.  Código: 15 
 

3. Modalidade(s): Bacharelado( X )   Licenciatura(    )   Profissional(    )  Tecnólogo(    )                                                           

4. Currículo (Ano/Semestre): 2007.1 
 

5. Turno(s):            ( X ) Diurno             Vespertino (     )              Noturno  (     ) 
 

6.  Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito 
 

7.  Departamento: Direito Processual 
 

8.  Código PROGRAD:  

9.  Nome da Disciplina: Teoria Econômica e Direito 
 

10. Pré-Requisitos: Não há – primeiro semestre 
 

11. Carga Horária / Número de Créditos: 02 

Duração em Semanas:  

16  Semanas 

Carga Horária Semanal:  02 h/a Carga Horária  
Total:  32 h/a 

Teórica:                     (  X   )                                        Prática:                      (        )  

Número de Créditos: 02                                   Semestre: 1 – primeiro semestre 
 

12. Caráter de Oferta da Disciplina:           Obrigatória (   X  )       Optativa (     )         
 

13.  Regime da disciplina:         Anual(    )                            Semestral (  X  )                             

 

14.  Justificativa: 

O presente curso é uma iniciativa inovadora pelo seu caráter interdisciplinar, 
articulando módulos de conteúdo programático por meio da inserção da teoria 
econômica e do direito, desenvolvido por meio da explicação das políticas 
econômicas, sempre dentro de uma temática contemporânea e na perspectiva 
brasileira, notadamente com principiologia aplicada à análise da sociedade global e 
com viés para o enfoque econômico integrado ao mundo jurídico.  

Dessa forma, a disciplina Teoria Econômica e Direito busca contribuir para uma 
reflexão essencial ao exercício da atividade profissional orientada a princípios, 
tornando-se uma ferramenta útil e necessária à atuação  dos futuros operadores do 
direito. Objetiva também contribuir para a formação e disseminação da cultura e das 
virtudes cívicas que constituem o alicerce necessário da consolidação e 
aperfeiçoamento do Estado de Direito na democracia constitucional. Esses 
objetivos são convergentes à missão da universidade pública, diante da 
necessidade de se formar profissionais, capazes de compreender o seu tempo e as 



implicações éticas da respectiva inserção no processo civilizatório. 

Por esse motivo, optou-se por desenvolver um programa de aulas destinado à 
preparação dos estudantes para uma vida prática, formando cidadãos aptos a 
compreender, no exercício da sua profissão, os fundamentos políticos, jurídicos e 
econômicos da sociedade democrática e as grandes questões que permeiam o 
estado atual da sociedade. Destina-se à qualificação técnica e acadêmica, na 
principiologia e na convergência das ciências da economia e do direito, articulando 
o ensino no estado da arte, com aplicações ao caso do Brasil e a análise de suas 
implicações na ordem econômica mundial, legal e, principalmente, social. 

 

 

15.  Ementa:  
Teoria Econômica e Direito: Relações entre Direito e Economia. Sistema econômico 
e sistema jurídico. A norma monetária. A disciplina dos preços e a livre concorrência 
sob o prisma jurídico. A disciplina jurídica de produção, comércio e consumo. 
Repartição de competência. Sistema financeiro nacional. Direito e as medidas 
econômicas. Neoliberalismo, economia solidária e políticas públicas. A globalização 
sob o prisma econômico e suas repercussões jurídica. 

 

 
 

16.  Descrição do Conteúdo: 

Unidades e Assuntos das Aulas Teóricas: Semana Nº de Horas-
Aulas: 

Unidade I – Introdução a economia: conceito e inter-relação com 
outras áreas. Sistemas Economicos 

01/02 4 h/a 

Unidade II – História da ciência econômica 03 2 h/a 

Unidade III – mercado: funcionamento (disciplina do preço e 
renda) e estrutura 

04/05 4 h/a 

Unidade IV – noções de microeconomia (oferta e procura) e 
teoria da firma 

06/07 4 h/a 

Unidade V – noções de macroeconomia (renda e produção 
nacional) 

08/09 4 h/a 

Aplicação de verificação parcial ou de trabalho dirigido 10 
 

2 h/a 

Unidade VI – Sistema Financeiro Nacional 11 
 

2 h/a 
 

Unidade VII – Análise econômica do Direito e o princípio da 
eficiência 

12/13 4 h/a 
 

Unidade VIII – Constituição econômica e a função social da 
propriedade e do contrato 

14 2 h/a 
 

Unidade IX - Sistema econômico na Constituição de 1988   15/16 4 h/a 
 

Unidade X - Regulação dos serviços públicos 17 2 h/a 
 

Aplicação de verificação parcial ou trabalho dirigido 18 2 h/a 
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19.  Avaliação da Aprendizagem: 
 
1° AP – PROVA ESCRITA INDIVIDUAL 

2° AP – PROVA ESCRITA INDIVIDUAL ou DIVERSOS TRABALHOS DE EQUIPES 

A SER DISCUTIDO E DEFINIDO EM CLASSE NOS PRIMEIROS DIAS DE AULA  

 

 

20.  Observações: 
 
Em virtude do elevado número de Faculdades de Direito que vem surgindo no Brasil, 
inserindo uma enorme quantidade de profissionais no mercado de trabalho sem a 
devida abordagem prática para enfrentar os percalços das lides forenses, 
acreditamos ser de suma importância a viabilização de cursos que proporcione a 
oportunidade de experimentar a abordagem teórica no cotidiano jurídico do aluno, ou 
seja, por meio de estudos de casos recentes, harmonizando Teoria Econômica e 
Direito, que entram em sintonia e interagem nesse curso de forma a facilitar a 
assimilação e o processo de aprendizagem do aluno, nosso maior objetivo. 
 



 

21.  Aprovação do Colegiado da Coordenação do Curso: 

Nº da ata da Reunião: ______/ ______ Data de Aprovação: : ______/ ______ 

 

 

                                                            _______________________________ 

                                                                         Coordenador(a) de Curso 

                                                                            (Assinatura e Carimbo) 

 

 

22.  Aprovação do Colegiado Departamental: 

Nº da ata da Reunião: ______/ ______ Data de Aprovação: : ______/ ______ 

         

 

                                                            _______________________________ 

                                                                        Chefe(a)  do Departamento 

                                                                           (Assinatura e Carimbo) 

 

 

23.  Aprovação do Conselho de Centro / Faculdade / Instituto / Campus: 

Nº da ata da Reunião: ______/ ______ Data de Aprovação: : ______/ ______ 

         

 

                                                            _______________________________ 

                                                                                     Diretor(a) 

                                                                           (Assinatura e Carimbo) 

 

23.  Aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

Nº da ata da Reunião: ______/ ______ Data de Aprovação: : ______/ ______ 

         

 

                                                            _______________________________ 

                                                                       Presidente(a) do Conselho 

                                                                          (Assinatura e Carimbo) 

 

 


