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ESPELHO DE CORREÇÃO 
Questão 1 (6,0 pontos) 
 

a. Os fatores de produção (terra, trabalho e capital) apresentam-se a partir da sua forma jurídica. O Direito 
Econômico, como campo jurídico, articula diversos modos de regulação a partir da convergência da regulação dos fatores 
com os sentidos da acumulação de capital. O modo de regulação, apesar de conectado à acumulação em escala global, 
aparece como fenômeno jurídico nacional. Espera-se que o candidato descreva a importância da escala nacional para a 
compreensão do direito econômico. 
 

b. O cânone liberal do direito é profundamente alterado no século XX com a emergência da democracia de massas 
e com o empoderamento da classe trabalhadora e dos movimentos sociais de reivindicação (reformistas ou 
revolucionários). Espera-se que o candidato descreva o modo como a organização política incide sobre a alteração da 
forma jurídica. 
 

c. O espaço político-econômico da acumulação reflete a organização soberana do Estado sobre a ordem econômica. 
O controle público da moeda é parte constitutiva desta faceta moderna da soberania estatal. Espera-se que o candidato 
descreva a importância da regulação estatal sobre a moeda e o crédito como vetor da ordem econômica nacional. 
 

d. Polanyi descreve o econômico como um processo social que não se confunde com a racionalidade mercantil. 
Espera-se que o candidato descreva a tensão entre as racionalidades que presidem o direito e a economia e o modo como 
uma tenciona interferir e controlar a outra. 
 
Questão 2 (4,0 pontos) 
 

Furtado e Prado Júnior analisam a formação da economia brasileira, destacando os processos internos de 
organização dos fatores e as dinâmicas do processo de acumulação do capital. Espera-se que o candidato analise a 
estrutura da propriedade no Brasil e o modo como ela articula a apropriação da riqueza nos diversos contextos da 
formação nacional. 

 


