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ECONOMIA 

 APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA, EMENTA 

E INFORMAÇÕES CORRELATAS 

Prof. Thiago Gomes 

Apresentação da Disciplina 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 Economia 

2. PROFESSOR 

Me. Thiago Gomes  

3. CARGA HORÁRIA 

 2 h/a semanais 

4. POR QUE ESTUDAR ECONOMIA 

 O discente ingressante está ávido pelo conhecimento dos direitos que 

sejam imediatamente visualizados em seu cotidiano. 

 O que influencia ou pode ser influenciado pelo Direito? 
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4. POR QUE ESTUDAR ECONOMIA 

 Boa parte da regulação jurídica versa sobre o patrimônio.  

 Análise do mercado automotivo 
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DIREITO ECONOMIA 
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5. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-

jurídicas e proposições básicas do direito 

 Julgamento e tomada de decisões considerando os comportamentos 

do ser humano. 

 

6. EMENTA (PONTOS ELEMENTARES) 

 Conceitos fundamentais de Economia e Macroeconomia: Conceito de Economia e 

sua relação com o Direito. Divisão do estudo econômico: a Macroeconomia; Bem 

econômico, moeda, salário, mercado e Estado. Evolução do pensamento  

econômico contemporâneo. A nova ordem internacional: o projeto neoliberal, 

globalização e perspectivas. A nova crise internacional.  

Apresentação da Disciplina 

7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

8. REGRAS 

 Atividades paralelas. Uso do celular. Controle da Frequência. Entrega 

de trabalhos. Reunião das carteiras. Cola.  Utilização de Códigos. 

9. BIBLIOGRAFIA 

 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia. São Paulo, Ed. Revista dos 

Tribunais. 

 VASCONCELLOS, Marco Antônio S. & GARCIA, Manuel E. 

Fundamentos de economia. São Paulo: Saraiva. 

 ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. São Paulo: Atlas. 
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 INTRODUÇÃO, CONCEITOS ELEMENTARES A E 

SUA INTERDISCIPLINARIDADE COM O DIREITO 

Prof. Thiago Gomes 

Economia 

INTRODUÇÃO, CONCEITOS ECONÔMICOS ELEMENTARES 

A E SUA INTERDISCIPLINARIDADE COM O DIREITO 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Você trabalha em um departamento jurídico de uma 

empresa X e a diretoria pede um parecer acerca da 

melhor medida a ser tomada: 

 

Caso 01) Elevação dos Preços 

Caso 02) Elevação da Taxa de Juros/ impostos  

Caso 03) Crise em mercados internacionais 
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Economia 

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

 O homem  é um ser social. 

 Motivo dessa socialidade: 

 Há limites para as necessidades humanas? 

 Caso 01: Shampoo: Ontem e Hoje 

 

 

 

 

 

 

Satisfação das necessidades humanas 

Economia 

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 O homem  é um ser social. 

 Há limites para as necessidades humanas? 

 Caso 02: Mulheres e sapatos 

 Seja pelo aumento populacional, desejo  

pela melhoria do padrão de vida, sempre o  

homem experimentou novas necessidades  

ou descobriu maneiras diferentes de atender a  necessidades antigas. 

 

 O consumismo gera necessidades desnecessárias bem 

como a vontade do ter para ser. 
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2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 Recursos para a satisfação das necessidades humanas são limitadas 

 Consumismo x saturação 

 Thomas Malthus: Em dado momento a humanidade entrará em colapso 

pela simples impossibilidade de se abastecer (Economista inglês/Teoria da População) 

 A lei da escassez é uma lei férrea e incontornável que levou os homens 

a se organizarem e a estabelecerem entre si relações específicas a fim 

de enfrentá-la e atenuar seus efeitos.  

3. CONCEITO DE ECONOMIA  (Grego =oikos: casa + nomos: norma) 

 Ciência social que estuda de que maneira a sociedade decide (escolhe) 

empregar os recursos produtivos escassos na produção de bens e 

serviços, de modo a distribuí-los entre várias pessoas e grupos da 

sociedade, a fim de satisfazer necessidades humanas . 

 

Economia 

4. SISTEMAS ECONÔMICOS 
  

 Problemas econômicos fundamentais 

O que e o quanto produzir? 

 Como produzir? 

 Para quem produzir? 
 

 Sistemas Econômicos – Conceito 

 Forma de organização da produção, distribuição e consumo de todos 

os bens e serviços que as pessoas utilizam buscando uma melhoria no 

padrão de vida e bem-estar. 

 Elementos básicos de um sistema econômico 

A solução desses 

questionamentos levam em 

consideração a organização 

econômica de um país. 
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4. SISTEMAS ECONÔMICOS 
  

 Elementos básicos de um sistema econômico 

 Estoque de recursos produtivos ou fatores de produção: Recursos 

humanos, capital, a terra, reservas naturais e tecnologia 

 Complexo de unidades de produção: Empresas 

 Conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais 
 

 Classificação básica dos sistemas econômicos 

 Sistema capitalista ou economia de mercado 

 Sistema socialista ou economia centralizada 

 Sistema de economia mista 

Economia 

4. SISTEMAS ECONÔMICOS 

 Sistema capitalista ou economia de mercado 

 Regido pelas forças de mercado 

 Predomina a livre iniciativa 

 Propriedade privada dos fatores de produção 

 Sistema socialista ou economia centralizada 

 Órgão central de planejamento controla a economia 

 Bens, cotas de produção, salários  não são definidos pela oferta e 

demanda 

 Propriedade pública dos fatores de produção  

 Sistema de economia mista 
 Prevalecem as forças de mercado mas com atuação complementar do Estado 
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5. RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA E DIREITO 
  

 CONSTITUCIONAL 

 Objeto do Direito Constitucional 

 Traz diretrizes para ordem econômica e financeira, entre elas a 

propriedade privada e sua função social, a defesa do consumidor e livre 

exercício da atividade econômica (art. 170  e seguintes) 

 Funda-se na ideia de livre concorrência mas, ao mesmo tempo, prevê a 

possibilidade da criação de empresas públicas e sociedades de 

economia mista. 

 Em vários outros trechos é possível encontrar previsões normativas 

relacionadas a aspectos econômicos  → 
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5. RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA E DIREITO 

 CONSTITUCIONAL 

 Em vários outros trechos é possível encontrar previsões normativas 

relacionadas a aspectos econômicos 

 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 

VIII - comércio exterior e interestadual; 

 Art. 170. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

 Art. 243., § ún. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 

decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de 

trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação 

específica, na forma da lei. 
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5. RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA E DIREITO 

 DIREITO ADMINISTRATIVO 

 Objeto do Direito Administrativo 

 Apesar da livre concorrência o Estado mantém órgãos a fim de evitar 

abuso de poder econômico através de práticas anticoncorrenciais o 

controle das estruturas de mercado. 

 Controle das estruturas de mercado: Concentração econômica por fusões, 

incorporações de empresas ou outra forma de agrupamento correlato. 

 Exemplo: Fusão  autorizada pelo CADE 
 

 Práticas anticoncorrenciais: Condutas adotadas por empresas que detém 

poder de mercado promovendo, entre outras ações, fixação de preços de 

revenda, venda casada, cartelização de mercados. 

 Exemplo: Redes de Mercados x Mercadinhos 

Economia 

5. RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA E DIREITO 

 DIREITO ADMINISTRATIVO 

 Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 

 Integra o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência ( Lei Federal  

12529/11 e 8884/94; ) 

 Autarquia vinculada ao Ministério da Justiça 

 Orienta, fiscaliza, previne e apura abusos de poder econômico. 

 É ultima instância administrativa em matéria concorrencial. 
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5. RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA E DIREITO 

 DIREITO PENAL 

 Objeto do Direito Penal 

 Princípio da bagatela x bem econômico 

 Vários das condutas tipificadas como crimes visam evitar 

lesão aos bens de ordem patrimonial de terceiros, 

organizações e da própria Administração Pública. 

 Crimes contra a relação de consumo (Lei 8137/90) 

 Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: 

 III - misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los 

ou expô-los à venda como puros; misturar gêneros e mercadorias de 

qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço 

estabelecido para os demais mais alto custo; 

 

Economia 

5. RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA E DIREITO 

 TRIBUTÁRIO 

 Os tributos são valores arrecadados pelo Estado para a prestação 

dos serviços públicos 

 Podem ser empregados modernamente para intervenção no domínio 

econômico 

 IPI:  Imposto sobre produtos industrializados 

 IOF: Imposto sobre operações  de crédito, câmbio, seguro ou relativas a titulos 

ou valores mobiliários 

 II: Imposto de Importação 

 IE: Imposto de Exportação 

 Podem ser empregados para garantir a função social 

 IPTU progressivo 
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6. DIVISÃO DA ECONOMIA 
  

 MICROECONOMIA (TEORIA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS) 

 Examina a formação de preços em mercados específicos, ou seja, 

como consumidores e empresas interagem no mercado e como 

decidem os preços e a quantidade para satisfazer a ambos 

simultaneamente. 

 MACROECONOMIA 

 Analisa a determinação e o comportamento de grandes agregados, 

tais como: renda e produtos nacionais, nível geral de preços, emprego 

e desemprego, estoque de moeda e taxas de juros e taxas de 

câmbio. 

 

Economia 

7. CONCLUSÕES 
  

 Necessidades humanas ilimitadas e recursos escassos levam a 

determinação de prioridades na oferta de produtos e serviços no 

mercado, ações essas que são objeto de estudo da economia. 

 Sistemas econômicos definem a maneira de atuar do Estado na 

economia. 

 As normas dos mais variados ramos do direito contemplam observações 

na forma de exercer as atividades econômicas. 

  A economia divide-se em macro e micro de acordo com seu enfoque 

de atuação. 


