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ABERTURA DE iNSCKiC6ES AO CONCURSO POBLiCO DE ThULOS E PROVAS VISANDO O

PROVIMENTO DE OI (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE DIREITO
PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO DA

U N IVERSIDADE DE SAO PAU LO.

A Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo torna

pOblico a todos os interessados que, de acordo com o decidido pda Congregagao em Sess3o

Ordin6ria realizada em 06/03/2020, estar3o abertas, pelo puzo de 30 (trinta) dias, com infcio is

9 horas(hor6rio de Braslliajdo dia 16/03/2020 e t6rmino is 17 horas(hor6rio de Brasilia) do dia
15/04/2020, as inscrig6es ao concurso pablico de titulos e provas para provimento de 01 (uml

cargo de Professor Doutor, MS-3, em Regime de RDIDP (Regime de Dedicagao Integral a

Doc6ncia e a Pesquisa), claro/cargo nP 1236210, com o sa15rio de R$ 11.069,17 (onze mil,

sessenta e nove reais e dezessete centavosl (maio/2019), junto ao DEPARTAMENTO DE DIREITO

PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL -- na Area de conhecimento DIREITO CIVil nos termos do art.
125, par6grafo IQ, do Regimento Gerd da USP, e o respectivo programa que segue:

OBRIGAT6RIAS

Disciplina: Direito Civil I

Programa

1. Pessoa e personalidade. Conceito filos6fico e conceito juridico de pessoa. Esp6cies de
pessoas no direito em gerd.
2. Pessoa, personalidade, capacidade juridica, capacidade de fato.

3. Legitimidade e ilegitimidade ou impedimento.

4. Pessoa natural. Inrcio da personalidade. Condig3o juridica do nascituro.

5. Incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Representagao e assist6ncia. Cason de

incapacidade absoluta.

6. Nog3o e classificafao: das pessoas juridical

7. O direito geralda personalidade.

8. A relag3o jurldica e o objeto da relag3o juridica. Objeto imediato e objeto mediato. Nogao de

patrim6nio. Classificag3o de bens. Bens considerados em si mesmos. Bens reciprocamente
considerados.

9. Bem de famllia. Hist6rico; conceito; esp6cies. A Lei nQ 8.009, de 1990. Direitos registr3veis e
n5o registr6veis. Registro dos bens im6veis. Registro dos bens m6veis.

10. Tutela dos direitos, prescrigao e decad6ncia.

Disciplina: DPP2201- Direito Civilll- Familia
Civil Law - Family Law

Programa
1. Familia - Considerag6es gerais e interpretag3o constitucional
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2. Casamento. Conceito. Natureza juridica. Casamento civil e casamento religioso.

Impedimentos matrimoniais e causal suspensivas. Formalidades preliminares e formalidades
concomitantes para o casamento. Prova do casamento. Invalidade do casamento. Efeitos do

casamento: pessoais e patrimoniais. Regime de bens: disposig6es gerais; principios; pacto

antenupcial. Dissolugao da sociedade conjugal e do vinculo matrimonial: aspectos gerais,
esp6cies, efeitos.
3. Parentesco.

4. Filiagao fora do casamento: reconhecimento, efeitos.

5. Adogao.
6. Poder familiar.

7. Tutela: guarda; prestag3o de contas.
8. Curatela.

9. Alimentos.
10. Bem de familia.

Disciplina: DPP3201- Direito Civillll- Reais

Civil Law 111 - Property Law
Programa

1. Posse: origem e evolugao hist6rica. Teorias principais. Conceito. Natureza juridica.
Elementos. Sujeito e objeto da Posse. A questao da posse e os direitos pessoais. Posse e direitos

de autoria(direitos de autor e propriedade industrial).

2. A propriedade: evolug3o, natureza e fundamento do direito de propriedade. Caracteres.

3. Fung3o social da propriedade. Regimes especiais de minas e jazidas. Aguas e energia.

florestas, fauna, patrim6nio hist6rico e artistico nacional. Limitag6es, limites e restrig6es ao

direito de propriedade.

4. Modos de aquisig3o da propriedade. Aquisigao da propriedade im6vel.

5. Usucapi3o: conceito, elementos comuns e esp6cies no direito brasileiro. Usucapi3o

extraordin6ria, ordin6ria, especial rural, especial urbana, especial urbana por abandono do lar,

coletiva. Exceg3o de usucapi3o, registrabilidade e efeitos da usucapi3o sabre os demais direitos

reais instituldos sobre o im6vel. Usucapio libertatis.

6. Condominio: concerto, natureza, esp6cies. Condominio tradicional. Direitos e deveres dos
cond6minos. Condominios de natureza especial. Administrag3o de condominios. Agro de

divis3o de condomfnio e de exting3o de condominio.

7. Usufruto, uso e habilita£5o. Direitos e obrigag6es do usufrutu6rio e do propriet6rio.
Constituig3o e exting3o. Cess3o do exercicio do usufruto. Uso e habitag3o.

8. Direito de superficie. Conceito, natureza, esp6cies. Constituig3o e exting3o. Direito de
superficie no C6digo Civile no Estatuto da Cidade. Semelhangas e diferengas.

9. Propriedade fiduci6ria. Concerto, contrato. Neg6cio indireto e neg6cio fiduci6rio. Propriedade

fiduci6ria sobre coisas m6veis e sobre coisas im6veis. Mora e purgag3o da mora na propriedade

fiduci6ria. Pris3o civil do devedor: panorama hist6rico e situagao atual. Sistema financeiro
imobili6rio. Securitizagao de recebiveis imobili6rios.
10. Direitos reais sociais.
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Disciplina: DPP4204 - Direito Civil IV - Fato e Neg6cio Juridico

CiviILaw IV- Legal Facts and Transactions

Programa
1. FatosJuridicos.

2.Teoria do Neg6cioJuridico.

3. Exist6ncia, validade e efic6cia do neg6cio juridico. Elementos de exist6ncia, requisitos de

validade e fatores de efic5cia. Elementos essenciais, naturais e acidentais.

4. O momento da formag3o e conclus3o do neg6cio e o papel da vontade. O jogo entre justo

pos-to e ojusto natural.
5. O momento da efic6cia do neg6cio juridico.

6. Vontade e vicios do consentimento: erro.

7. O fim ilfcito: simulag5o. Nog3o de simulagao, tipos, efeitos.

8. Nulidade a anulabilidade no C6digo Civil.

9. Atom ilicitos e Distribuig3o Equitativa de Prejuizos.

10. Tutela dos direitos, prescrig5o e decad6ncia

Disciplina: DPP5202 - Direito Civil V - Obrigag6es

Civil Law V - Obligations

Programa

1. 1ntrodug3o ao Direito das Obrigag6es.

2. Nog5o gerd de obrigag3o. Conceito juridico de obrigag3o. Elementos constitutivos do vfnculo

jurldico obrigacional.

3. Distin£3o entre direitos reals e pessoais. Obrigag3o propterrem. Onus reais.

4. Classificagio das obrigag3es.

5. Adimplemento, inadimplemento e outras formas de extingao das obrigag6es

6. Nog5o geralde inadimplemento. Disting5o entre mora e inadimplemento absoluto

7. Mora: conceito. Esp6cies. Consequ6ncias da mora do devedor.

8. Pagamentos especiais.

9. Exting3o das obrigag6es sem pagamento.

10. Transmiss3o das Obrigag6es.

Disciplina: DPP6202 - Direito Civil VI -
Civil Law Vl- Contracts

Programa
1. Teoria Gerd dos Contratos.

2. Contratos em esp6cie.

3. Compra e venda.

4. Alienagao fiduci6ria

5. Doag3o.
6. Comodato. M6tuo.

7. Contrato de prestag3o de servigo.

8. Contratos de empreitada de lavor

9. Dep6sito
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10. Mandato

Disciplina: DPP6203 - Direito Agr6rio 1 - Teoria Gerd e Politica Agrgria

Agrarian Law 1- GeneraITheory and AgriculturalPolicy

Programa

1. Empresa Rural; O conceito de empresa; Perfis da empresa; Caracteristicas da empresa;
Empresa no C6digo Civilde 2002; Criticas iunificag5o;

2. Atividade Rural; Definig6es de Atividade Rural anteriores ao C6digo Civil Brasileiro de 2002;

Atividades Agricolas Principais: Modelo Italiano; A Atividade Extrativa; Silvicultura; Atividades

consideradas como Agricolas: Modelo Italiano a favor da diversificag3o; Conex3o objetiva e

subjetiva; Crit6rios de Conex3o.

3. A multifuncionalidade da Agricultura: novo paradigma para a atividade rural; Agricultura
multifuncionale aspectos gerais.

4. Politica Agricola Comunit6ria(PAC).

5. Politica Agricola brasileira.

Disciplina: DPP7202 - Direito CivilVll- Responsabilidade Civil
Civil Law Vll Torts

Programa
1. Responsabilidade CivilSubjetiva, Responsabilidade CivilObjetiva

2. Responsabilidade civile responsabilidade penal.

3. Responsabilidade contratual.
4. Responsabilidade extracontratual.

5. Da culpa ao risco.

Disciplina: DPP6205 - Direito do Consumidor

Consumer Law

Programa

1. Principios norteadores das relag6es de consumo.

2. Relagao juridica de consumo.

3. Conceito jurrdico de consumidor.

4. Responsabilidade pelo vicio do produto ou servigo: caracterizag3o e consequ6ncias juridicas e
as alternativas do consumidor.

5. Responsabilidade pelo fato do produto e do servigo: caracterizagao e consequ6ncias juridicas.

Disciplina: DPP9203 - Direito CivilVlll- Sucess6es

Civil Law Vlll- Inheritance Law

Programa

1. Sucess3o em gerd. Principios da sucess3o causa mortis.

2. Abertura da sucess3o. Transmiss5o da heranga. Herdeiros necess6rios. Capacidade
suceder.

3. Indignidade. Reabilitag3o do indigno.

4. Sucess3o testament6ria. Considerag6es gerais. Natureza da sucess3o testament6ria.
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5. Partilha: judiciale extrajudicial. Colagao. Sonegados. Invalidade da partilha

OPTATIVAS

Disciplina: DPP3261- Direito da Personalidade no Direito Privado

Personality Rights in Private Law

Programa

1. Aspectos gerais dos direitos da personalidade. Constituig3o Federal, C6digo Civil e demais

legislag6es. Caracterlsticas. Modalidades. Campos do direito civil e direito penal. Os crimes

contra a personalidade
2. Direito a vida.

3. Direito a integridade corporal.

4. Direito a intimidade e privacidade

S. Direito a imagem.

Disciplina: DPP4260 - Bio6tica
Bioethics

Programa

1. Bio6tica conceituag3o. Faces e classificag3o da bio6tica.

2. Bio6tica e direitos da personalidade.

3. Planejamento familiar principio da paternidade respons6vel

4. Reprodugao humana assistida.
5. Morte e direito de morrer.

Disciplina: DPP5261- Fundamentos de Direto Notarial

fundamentals of Notary Law
Programa
I Dnfinir3n n fiinf3n dn Diroitn nntari=l

2. Caracteristicas t6cnicas da fung3o notarial.

3. Principios do Direito Notarial

4. Ingresso na atividade notarial apes a CF/88 (delegag3o).

5. Da responsabilidade civil e criminal dos not6rios. Regime da responsabilidade vic6ria
prepostos e autorizados

dos

Disciplina: DPP7260 - Aspectos Legais dos Contratos Eletr6nicos

Legal Aspectsof E-Contracts

Programa

1. 1ntrodug3o ao Espago Virtual. Internet & Direito.

2. Aspectos positives e negativos do com6rcio eletr6nico.

3. Diplomas supranacionais sobre com6rcio eletr6nico.
4. Validade e efic5cia dos contratos eletr6nicos.

5. Conflito de Jurisdifao decorrente dos contratos eletr6nicos

Pagina 5lio Av. Bandeirantes , 3900 Campus da USP
t4o4o-go6 RibeirioPreto-SP

T I F 55 (16) 33i5-4954
www.direitoro.uso.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assist2nch qZcnica .Aca(amtca

Disciplina: DPP7261- Direito Agr3rio ll

Agrarian Law 11- Agrarian Contracts

Programa
1. Contratos arrendamento.

2. Contrato de parceria.
3. Contratos de integrag3o

4. Contratos atipicos
5. Contrato de fornecimento.

Contratos Agr3rios

Disciplina: DPP8261- Direito Agr6rio 111- Parte Especial

Agrarian Law 111 Special Part

Programa
1. Conceituag3o de Direito agroalimentar e as interfaces com outros ramos do direito

2. C6digo FlorestaIDefinig6es do C6digo Florestal.

3. Areas de preservag3o permanente

4. Area de Agricultura familiar.
5. Cadastro Ambiental Rural.

Disciplina: DPP9263 - Responsabilidade Civil- Temas Atuais

Torts - Cu rrentTopics

Programs

1. Responsabilidade por fato de terceiro.
2. Responsabilidade civilda pessoa juridica do direito p6blico

3. Responsabilidade do transportador.

4. Responsabilidade civildos m6dicos.

5. Responsabilidade Ambiental.

Disciplina: DPP0210 - Direito do Consumidor ll
Consumer Law ll

Programa
1. 0ferta e publicidade no C6digo de Defesa do Consumidor.

2. Controle da publicidade no C6digo de Defesa do Consumidor.

3. Proteg3o contratualao consumidor.
4. Cr6dito ao consumidor.

5. Legitimidade de panes e interesse de amir nas agnes coletivas de consumo

Disciplina: DPP0212 - Estatuto da Crianga e do Adolescente
Children's Law

Programa
1. Da familia naturale da famllia substituta

2. Guarda no C6digo Civile no ECA.

3. Guarda compartilhada, guarda alternada e demais formas de guarda.

4. Alimentos gravldicos e alienagao parental.
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5. Adog3o "a brasileira" e filiag3o s6cio-afetiva

Discip[ina: DPP02].3 - fundamentos de Direito Registra]

Fundamentals of Registry Law

Programa
1. 0 Sistema do registro no ordenamento juridico brasileiro.

2. Principios do Direito Registral.

3. O registro como atividade de servigo ptlblico exercldo mediante

Constituig3o Federalde 1988.
4. Registro Civildas Pessoas Naturais.

5. Registro Civilde Pessoas Juridicas e Registro de Titulos e Documentos.

delegag3o apes a

O concurso seri regido peso disposto no Estatuto e no Regimento Geralda Universidade de S3o

Paulo e no Regimento da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto.

1. 0s pedidos de inscrigao dever5o ser feitos, exclusivamente, por meio do //nk
https://uspdigital.usp.for/gr/admissao no periodo acima indicado, devendo o candidate

apresentar requerimento dirigido a Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da
Universidade de S3o Paulo, contendo dados pessoais e area de conhecimento

jespecialidade) do Departamento a que concorre, anexando os seguintes documentos:

1 - memorial circunstanciado e comprovag3o dos trabalhos publicados, das atividades
realizadas pertinentes ao concurso e das demais informag6es que permitam avaliag3o de
deus m6ritos, em formats digital. Por memorialcircunstanciado, entende-se a apresentagao

de an61ise reflexiva sabre a formag3o acad6mica, as experi6ncias pessoais de estudo,

trabalhos, pesquisas, publicag6es e outras informag6es pertinentes a vida acad6mica e

profissional indicando motivag6es e significados. Esse memorial deveri ser acompanhado

de uma c6pia da documentag3o correspondente ao alegado de forma que se possa

correlacionar cada atividade declarada no memorial com a respectiva pena da
documentag3o;

11 - prova de que 6 portador do titulo de Doutor outorgado pda USP, por ela reconhecido
ou de validade nacional;

I I I prova de quitag3o com o servigo militar para candidatos do sexo masculino;

IV - titulo de eleitor

V - comprovante(s) de votag3o da Oltima eleig3o, prova de pagamento da respectiva multa

ou a devidajustificativa.

$ 1g - Elementos comprobat6rios do memorial referido no inciso 1, tats como maquetes,
obras de arte ou outros materials que n3o puderem ser digitalizados dever3o ser

apresentados at6 o Oltimo dia 6tilque antecede o inicio do concurso.

$ 2Q Os docentes em exercicio na USP servo dispensados das exig6ncias referidas nos

incisos llle IV, desde que a tenha cumprido por ocasi3o de seu contrato inicial.
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5 39 - Os candidatos estrangeiros servo dispensados das exig6ncias referidas nos incisos lll,
IV e V, devendo comprovar que se encontram em situagao regular no Brasil.

$ 4g O candidato estrangeiro aprovado no concurso e indicado para o provimento do
cargo s6 poder6 tomar posse se apresentar visto tempor6rio ou permanente que faculte o
exercfcio de atividade remunerada no Brasil.

5 5P - No ato da inscrigao, os candidatos portadores de necessidades especiais dever3o

apresentar solicitag3o para que se providenciem as condig6es necess6rias para a realizag3o

das provas.

5 6P No ato da inscrig3o, o candidato estrangeiro poder6 manifestar, por escrito, a

inteng3o de realizar as provas na lingua inglesa, nos termos do par6grafo 8e do artigo 135

do Regimento Gerd da USP. Os conte6dos das provas realizadas nas lrnguas inglesa e
portuguesa ser3oid6nticos.

2 As inscrig6es servo julgadas pda Congregag3o da faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da
Universidade de S3o Paulo, em seu aspecto formal, publicando-se a decis3o em edital.

Par6grafo Onico - O concurso dever6 realizar-se no puzo de trinta a cento e vinte dias, a

contar da data da publicagao no Di6rio Oficial do Estado da aprovag3o das inscrig6es, de

acordo com o artigo 134, par6grafo 6nico, do Regimento Geralda USP

3 As provas constar3o de

I julgamento do memorial com prova publica de arguig3o peso 3;

11 - prova did6tica - peso 4;

111 -- prova escrita - peso 3

$ -1e - A convocag3o dos inscritos para a realizag3o das provas sera publicada no Di6rio
Oficial do Estado.

9 2g - Os candidatos que se apresentarem depois do hor6rio estabelecido n3o poderao
realizar as provas.

4 O julgamento do memorial, expresso mediante nota global, incluindo arguig3o e avaliagao,
dever6 refletir o m6rito do candidato.

Par6grafo 6nico - No julgamento do memorial, a comiss3o apreciar6

- produg3o cientffica, liter6ria, filos6fica ou artistica;

11- atividade did6tica universit5ria;

111-- atividades relacionadas a prestagao de servigos a comunidade

IV - atividades profissionais ou outras, quando for o caso;

V - diplomas e outras dignidades universit6rias.
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5 A prova didgtica sera publica, com a durag3o minima de quarenta e m5xima de sessenta
minutos, e versar6 sobre o programa da area de conhecimento acima mencionada, nos

termos do artigo 137 do Regimento Geralda USP

I -- a comiss3o julgadora, com base no programa do concurso, organizar6 uma vista de dez

pontos, da qual os candidatos tomar3o conhecimento imediatamente antes do sorteio do

ponto;

11 o candidato poder6 propor a substituig3o de pontos, imediatamente apes tomar

conhecimento de seus enunciados, se entender que n3o pertencem ao programs do
concurso, cabendo a comiss3o julgadora decidir, de plano, sobre a proced6ncia da

alegag3o;

111 - a realizag3o da prova far-se-6 24 jvinte e quatrol horas ap6s o sorteio do ponto as
quais servo de livre disposig3o do candidato, n3o se exigindo dele nesse perlodo a

realizag3o de outras atividades;

IV- o candidato poder6 utilizar o materialdid6tico quejulgar necess6rio;

V -- se o n6mero de candidatos o exigir, des servo divididos em grupos de, no m6ximo,

tr6s, observada a ordem de inscrig3o, para fins de sorteio e realizag3o da prova.

6 A prova escrita, que versar5 sabre assunto de ordem gerd e doutrin6ria, sera realizada de

acordo com o disposto no art. .139, e seu paragrafo 6nico, do Regimento Gerd da USP

1 - a comiss3o organizar6 uma lista de dez pontos, com base no programa do concurso e
dela dare conhecimento aos candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes do sorteio do

ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a realizagao de outras atividades nesse
periodo;

11 - o candidato poder6 propor a substituigao de pontos, imediatamente apes tomar

conhecimento de seus enunciados, se entender que n3o pertencem ao programa do
concurso, cabendo a comiss3o julgadora decidir, de plano, sobre a proced6ncia da

alegag3o;

[ I I sorteado o ponte, inicia-se o puzo improrrog5velde cinco horas de duraQ3o da prova

IV - durante sessenta minutos, apes o sorteio, sera permitida a consulta a livros, peri6dicos

e outros documentos bibliogr5ficos;

V as anotag6es efetuadas durante o periodo de consulta poderao ser utilizadas no
decorrer da prova, devendo ser feitas em papel rubricado pda comiss3o e anexadas ao

texto final;

"VI -- a prova, que sera lida em sess3o publica pelo candidato, dever6 ser reproduzida em

c6pias que servo entregues aos membros da comiss3o julgadora ao se abrir a sessao;

Vll cada prova seri avaliada, individualmente, pelts membros da comiss3ojulgadora

Ao t6rmino da apreciag3o das provas, cada candidato teri de cada examinador uma note

final que seri a media ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos
fixados no item 3.
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8. As notas das proves poderao variar de zero a dez, com aproximafao at6 a primeira casa
decimal.

9. O resultado do concurso sera proclamado pda comiss3o julgadora imediatamente apes
seu t6rmino, em sess3o publica.

].0. Servo considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria dos
examinadores, nota finalminima sete

11 A indicagao dos candidatos seri feita por examinador, segundo as notas por ele conferidas

12. Seri proposto para nomeagao o candidato que obtiver o maier nOmero de indicag6es da
comiss3o julgadora.

13. A posse do candidate indicado ficari sujeita a aprovagao em exame m6dico realizado pelo

Departamento de Pericias M6dicas do Estado - DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei

n9 l0.261/68.

14. A nomeagao do docente aprovado no concurso, assim como as demais provid6ncias
decorrentes, seri regida pelos termos da Resolug3o ng 7271de 2016.

15. O docente em RDIDP dever6 manter vinculo empregaticio exclusivo com a USP, nos termos

do artigo 197 do Regimento Gerd da USP

.16. O concurso teri validade imediata e seri proposto para nomeag3o somente o candidato

indicado para o cargo posto em concurso.

17 O candidato seri convocado para posse peso Di5rio Oficialdo Estado

18 Maiores informag6es bem coma as normal pertinentes ao concurso, encontram-se a

disposig3o dos interessados na Assist6ncia T6cnica Acad6mica da Faculdade de Direito de

Ribeir5o Preto da Universidade de S3o Paulo, Avenida Bandeirantes, ng 3900, enderego

interno: a Rua Aymar Batista Prado, ng 835, 29 andar do Bloco D da FDRP, Sala D-309,

Campus USP de Ribeir3o Preto/SP

Publique-se

Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, 12 de margo de 2020. \,

Profs Drg Monica Herman Salem Caggiano
Diretora

/
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