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ESPELHO DE CORREÇÃO 
 

(1) 
O candidato deve inicialmente discutir o papel dos contratos empresariais, tratar dos contratos de intercâmbio e 
de colaboração e, por fim, dos contratos em rede. Quais os tipos de conflito que podem surgir nesses arranjos 
contratuais e como o direito atua para compô-los, diante dos vetores de funcionamento dos contratos (Paula 
Forgioni). (Entre 0,0 e 1,0 pontos)  
 
Em seguida, deverão ser abordados os conflitos que possam surgir com a alteração do contexto pela pandemia. É 
importante que o candidato aborde tais conflitos de um ponto de vista de mercado, não apenas na relação jurídica 
contratual, para que discuta também o impacto a nível de rede e abrangendo terceiros. (Entre 0,0 e 1,5 pontos) 
 
A partir disso, o candidato deve abordar os instrumentos para trabalhar com tais situações no direito comercial, 
partindo da ideia de que o contrato lida com a previsibilidade de eventos futuros e aloca riscos entre as partes. O 
candidato poderá abordar soluções nos contratos individualmente considerados (resolução e revisão), mas 
principalmente seu papel em cadeia a partir dos vetores de funcionamento dos contratos, sua função econômica 
e a função social do contrato (Calixto Salomão Filho). (Entre 0,0 e 1,5 pontos) 
 
O candidato poderá discutir soluções considerando arranjos contratuais híbridos ou de comunhão de escopo 
(Tullio Ascarelli; Paula Forgioni). (Entre 0,0 e 1,0 ponto) 

Sumário dos principais tópicos a abordar: 

• Concepção de contratos empresariais; 
• Vetores de funcionamento dos contratos empresariais; 
• Contratos de colaboração, contratos de intercâmbio e redes contratuais; 
• Função social do contrato; 
• Segurança jurídica e alteração das circunstâncias. 

 

(2) 

O candidato deve discutir as concentrações econômicas e a finalidade de identificá-las e de avaliar sua licitude 
(Paula Forgioni, Elizabeth Farina [org.]). O candidato deverá expor a função do direito antitruste e suas críticas (cf. 
Salomão, A paralisia do antitruste). (Entre 0,0 e 1,5 pontos) 
 
A partir disso, deverá discutir potenciais consequências da pandemia para as concentrações, como redução da 
concorrência em setores mais impactados pela alteração dos negócios. (Entre 0,0 e 2,0 pontos) 
 
É importante que o candidato explore se a alteração do contexto modificaria a compreensão das concentrações, 
ou seja, se também haveria um “novo normal” nessa matéria. (Entre 0,0 e 1,5 pontos) 

Sumário dos principais tópicos a abordar: 

• Papel do antitruste; 
• Controle das estruturas; 
• Crítica (Teoria crítico-estruturalista do Direito Comercial); 
• Poder econômico e submissão do direito. 


