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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: Regulação do Mercado Financeiro 

TERMO:  

CURSO: Ciências Atuarias 
PERÍODO: 

Integral/Noturno 

PROFESSOR: Márcio Ferro Catapani 
CARGA 

HORÁRIA: 60 h/a 

 

I – OBJETIVOS 

 

Apresentar aos alunos conceitos fundamentais da regulação do mercado financeiro, permitindo-

lhes deter os conhecimentos necessários para atuação profissional nesse setor. Para tanto, serão 

apresentadas aos alunos questões referentes à normatização do mercado financeiro, à aplicação 

de normas de defesa do consumidor, à defesa da concorrência e à regulação específica de cada 

um dos subsistemas que integram o sistema financeiro nacional. 

  

II – EMENTA 

Estudo dos principais conceitos jurídicos aplicáveis ao mercado financeiro e seus subsistemas. 

Análise das competências regulatórias de cada órgão, bem como das principais normas 

aplicáveis.  

 

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. Introdução  

Fontes do Direito. 

A normatividade das agências reguladoras. 

Teoria da Regulação. Aspectos constitucionais. 

Fundamento da regulação. 

2. Instituições Financeiras e o Direito do Consumidor 

Análise da jurisprudência acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às 

instituições financeiras. 

Código de defesa do consumidor de serviços bancários. 

Direito do consumidor no mercado de seguros. 

3. A defesa da concorrência no sistema financeiro nacional 

Controle de condutas e controle de estruturas. 

A competência para análise de atos de concentração. Jurisprudência. 

A concorrência no setor de seguros. 

4. Sistema financeiro em sentido estrito 

Os órgãos reguladores. 

Normas gerais. 

Principais operações. 

5. Sistema de distribuição de valores mobiliários  

Os órgãos reguladores. 

Conceito de valores mobiliários. 

Normas gerais. 

6. Sistema de seguros privados 

Os órgãos reguladores. 

Normas gerais. 

O contrato de seguro. 

7. Sistema de previdência privada 

Os órgãos reguladores. 

Normas gerais. 

Os principais negócios. 
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8. A intervenção e a liquidação extrajudicial das instituições financeiras 

A aplicação da lei de falências às instituições financeiras. 

Os regimes especiais de intervenção e liquidação extrajudicial. 

 

IV – METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

As 60 horas serão realizadas em modo ADE, por meio dos sistemas Moodle e Google Meet. 

 

Serão realizadas 6 aulas síncronas de 2 horas. Após cada aula, o aluno deverá ler textos ou 

documentos (acórdãos, atos normativos de agências reguladoras etc.) referentes à matéria da 

semana (4 horas) e realizar a entrega de um relatório semanal (4 horas). 

 

Os textos estarão à disposição dos alunos para consulta na área da disciplina plataforma 

Moodle, em formato .pdf. Nos casos em que os documentos sejam são facilmente obtidos, o 

aluno deverá efetuar a pesquisa de documentos na Internet,  conforme orientações previamente 

disponibilizadas. 

 

V –AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

Os alunos serão avaliados pelos relatórios semanais sobre os textos apresentados para 

leitura. O upload dos relatórios deverá ser feita na área da disciplina na plataforma Moodle. 

A frequência será aferida pelo upload dos relatórios na data estabelecida. 

O conceito final da unidade curricular será “cumprido/não cumprido”. 

 

 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1.  SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

2.  CATAPANI, Márcio Ferro. Títulos públicos: natureza jurídica e mercado. São Paulo: 

Quartier Latin, 2014. 

3.  EIZIRIK, Nelson et ali. Mercado de capitais – regime jurídico. 3. Ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2011. 

 

 

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1.  ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. Atualização: Carlos Henrique Abrão. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

2.  BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema de pagamentos brasileiro. Brasília: Banco 

Central do Brasil, 2008. Disponível em 

<http://www.bcb.gov.br/htms/novaPaginaSPB/spb-textocompleto-pdf.pdf>. Acesso em: 

8 dez. 2009. 
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3.  BERNSTEIN, Lisa. Opting out of the legal system: extralegal contractual relations in the 

diamond industry. Journal of Legal Studies, Chigago, Univesity of Chicago Press, n.º  

21, p. 115-157, jan. 1992. 

4.  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. São 

Paulo: Quartier Latin, 2006. 

5.  NAJJARIAN, Ilene Patrícia de Noronha. Securitização de recebíveis mercantis. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Regras básicas de Conduta: 

- Pontualidade 

- Disciplina e ambiente construtivo em sala. 

- Proatividade por parte dos alunos, com preparação prévia das aulas e contribuição 

para o aprendizado coletivo. 

 

 

 Cronograma das aulas: 

 

Aula 1 

18/11 às 8h30min (integral) 

19/11 às 19h (noturno) 

Introdução à regulação. O sistema financeiro em sentido amplo e sua regulação. 

 

Aula 2 

25/11 às 8h30min (integral) 

26/11 às 19h (noturno) 

Instituições Financeiras e o Direito do Consumidor. Instituições Financeiras e Defesa da 

Concorrência 

 

Aula 3 

Regulação do mercado financeiro em sentido estrito 

02/12 às 8h30min (integral) 

03/12 às 19h (noturno) 

 

Aula 4 

Regulação do Mercado de Valores Mobiliários 

09/12 às 8h30min (integral) 

10/12 às 19h (noturno) 
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Aula 5 

Regulação do Mercado de Seguros Privados. Regulação do Mercado de Previdência 

Complementar. 

16/12 às 8h30min (integral) 

17/12 às 19h (noturno) 

 

Aula 6 

Intervenção e Liquidação Extrajudicial 

24/02 às 8h30min (integral) 

25/02 às 19h (noturno) 

 


