
Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – 2021

Área de concentração: Direito Internacional

Subárea: Direito Internacional Privado

ESPELHO DE CORREÇÃO

Critérios de correção:

a. em nacionalidade face aos objetos do direito internacional privado  espera-se que o candidato seja capaz de articular os
4 objetos  do direito internacional  privado, relacionando-os às três escolas principais acerca do objeto da disciplina
(francesa, anglo-saxônica e germânica), demonstrando inclusive a relevância da nacionalidade para a demarcação dos
outros três objetos (condição jurídica do estrangeiro, conflitos de leis no espaço e conflitos de jurisdição), consoante
sobretudo o modo em que os objetos são apresentados em DOLINGER/TIBURCIO; (até 2,5 pontos)

b. em  estatuto pessoal e justiça do direito internacional privado espera-se que o candidato seja capaz de discutir os
conceitos trazidos sobretudo no item 5 da obra de MONACO, em sua articulação com o pensamento de Rui Moura
Ramos, acerca da justiça de se submeterem sobretudo as relações familiares à conexão nacional de um dos membros da
família (até 1,5 ponto); a menção aos efeitos que o casamento gerava no passado sobre a nacionalidade da mulher,
como apresentado também por DOLINGER/TIBURCIO seriam pertinentes; (até 1,0 ponto)

c. em nacionalismo e objetivos do direito internacional privado espera-se que o candidato, com base em MONACO e a
apresentação que o autor faz  no n.  17  de sua obra,  seja capaz de articular o valor  nacionalismo aos objetivos da
disciplina a partir do diálogo com Hélène Gaudemet-Tallon, sobretudo como modo de garantir a higidez dos valores do
Estado soberano em cujo foro decisões típicas do direito dos conflitos são tomadas; (até 1,0 ponto)

d. por fim, a apresentação dos conflitos positivo e negativo de nacionalidade (plúrimas nacionalidades ou apatridia) eram
esperados,  sobretudo na perspectiva em que abordados em DOLINGER/TIBURCIO,  permitindo a articulação com os
tópicos anteriores; (2,0 pontos)

e. a menção ao direito positivo brasileiro (art. 12, CF) e sua explicação correta bonifica a resposta em até 2,0 pontos.
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