Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Pós‐Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – 2019

Área de concentração: Direito Civil
Subárea: Direito Civil
Espelho de correção

Os aspectos levados em consideração na correção são os seguintes:
1º aspecto: direito de família sofreu importantes transformações nos últimos anos; um desses aspectos é o da inter‐relação
do direito de família atual com outros ramos do direito civil.
Espera‐se que o candidato demonstre ter ciência e consciência da existência dessas transformações do direito de família,
demonstrando como era e qual é o estado atual da arte do direito de família. (0 a 1 ponto)
2º aspecto: a autonomia privada, conceito relacionado à regulação de relações de cunho patrimonial, tem sido usada na
regulação de relações de natureza existencial. No direito de família, a autonomia privada vem ocupando espaços
costumeiramente regulados por normas de ordem pública. Exemplo relevante é o das novas entidades familiares em termos
de autonomia privada existencial. Também se pode destacar a adoção de pactos antenupciais mais detalhados como
reafirmação da autonomia privada negocial.
Espera‐se que o candidato demonstre conhecimento sobre o conceito de autonomia privada e esclareça seus efeitos nas
transformações do direito de família, além de indicar e explicar pelo menos o ponto relativo às novas entidades familiares. (0
a 3 pontos)
3º aspecto: quanto à responsabilidade civil, os temas tradicionalmente discutidos pela doutrina são aqueles ligados às
responsabilidades subjetiva e objetiva, risco, nexo causal, etc. No direito de família, a responsabilidade civil aparece na
discussão da desnecessidade de culpa na decretação do divórcio, além da responsabilidade civil por abandono afetivo.
Espera‐se que o candidato tenha conhecimentos sobre os principais aspectos relativos à responsabilidade civil e explique
como estes têm sido usados em matéria de direito de família, indicando e explicando ao menos os exemplos acima apontados.
(0 a 3 pontos)
4º aspecto: a bioética e o biodireito notadamente têm espaço no direito de família, no tocante às questões relativas à
reprodução assistida e à filiação (investigação de paternidade).
Espera‐se que o candidato tenha conhecimentos sobre bioética e biodireito e utilize esses conceitos para explicar a aplicação
destes no direito de família, indicando e explicando ao menos os exemplos acima apontados. (0 a 3 pontos)

Área de concentração: Direito Civil – Subárea: Direito Civil

