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EDITAL 003/2015 - FDRP/Transferência Externa 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES A SEGUNDA ETAPA DO 
PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA 
A FDRP/USP DE ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS 
EM CURSOS DE GRADUAÇÃO EM DIREITO RECONHECIDOS 
PELO MEC. 

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP/USP), 
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a Resolução CoG 6778, de 13/03/2015, com o 
objetivo de preencher 04 (quatro) vagas para o 4º Semestre do Curso de Graduação da 
FDRP/USP, a ser ministrado no 2º Semestre de 2015, torna público aos interessados que estarão 
abertas as inscrições ao Processo de Seleção para fins de Transferência Externa, no prazo e 
condições abaixo indicados: 

I – DA INSCRIÇÃO 

1. Estarão abertas, nos dias 21 e 22 de maio de 2015, das 10 às 15 horas, no Serviço de Graduação 

da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, situado na Av. 

Professor Aymar Baptista Prado, n.º 835, CEP 14040-906, Campus da USP de Ribeirão Preto, 

as inscrições para a 2ª etapa do processo de seleção, com a finalidade de Transferência 

Externa para o Curso de Graduação da FDRP/USP, com vistas ao preenchimento de 04 

(quatro) vagas para ingresso no 4º semestre do curso de graduação a se iniciar em agosto de 

2015. 

2. Poderão se inscrever no processo de seleção os candidatos regularmente matriculados nos 

Cursos de Graduação em Direito de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC e 

convocados pela FUVEST após o exame de pré-seleção. 

3. As inscrições serão realizadas junto ao Serviço de Graduação da FDRP/USP, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

3.1. Requerimento de transferência, dirigido ao Diretor da Unidade (disponível no site 

www.direitorp.usp.br); 

3.2. 1 foto 3x4 recente; 

3.3. Fotocópia simples dos documentos pessoais (CPF, RG, Título de Eleitor, Carteira de 

Reservista e Certidão de Nascimento), acompanhada do original para conferência, ou 

fotocópia autenticada; 

3.4. Histórico escolar (contendo notas e carga horária das disciplinas); 

http://www.direitorp.usp.br/
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3.5. Programas das disciplinas cursadas com aproveitamento na Instituição de Ensino 

Superior de origem. Os programas deverão ser autenticados pela própria Instituição, sob 

pena de indeferimento da inscrição; 

3.6. Comprovante de Reconhecimento e/ou Autorização pelo MEC do Curso de Graduação de 

origem, incluindo data de publicação no Diário Oficial. 

4. A entrega de todos os documentos se dará somente no ato da inscrição, exceto os programas 

das disciplinas a serem aproveitadas a partir do 4º semestre. 

5. Excepcionalmente, os interessados poderão enviar, através do Serviço Postal, com Aviso de 

Recebimento (AR), os documentos referidos no item I, 3 supra. Nesse caso, no tocante ao item 

I, 3.3, é necessária a fotocópia autenticada somente do documento de identidade, os demais 

documentos em cópia simples. 

6. Em caso de inscrições feitas por procuração (através de instrumento particular com 

reconhecimento de firma), o procurador deverá apresentar cópia do RG acompanhada do 

original para conferência. 

7. Só serão deferidas as inscrições que obedecerem a todas as exigências previstas no presente 

Edital.  

II – DO CRONOGRAMA  

1. 21 e 22 de maio de 2015: inscrições; 

2. 03 de junho de 2015: divulgação das inscrições deferidas, no site da FDRP; 

3. 26 de junho de 2015: prova de seleção, das 13 às 17 horas, Sala 24 - Bloco C da FDRP 

(chegar com 30 minutos de antecedência); 

4. 16 de julho de 2015: vistas às provas e eventual interposição de recurso; 

5. 23 de julho de 2015: divulgação do resultado final da seleção no site da FDRP e D.O.E.; 

6. 31 de julho de 2015: matrícula dos candidatos aprovados, no Serviço de Graduação da 

FDRP/USP, das 10 às 15 horas; 

7. 03 de agosto de 2015: início das aulas. 

III - DA PROVA DE SELEÇÃO 

1. O resultado da primeira etapa, realizada pela FUVEST, será considerado meramente 

eliminatório, não sendo utilizado no cômputo da nota final da segunda etapa. 

2. A segunda etapa do processo seletivo, realizada pela própria FDRP/USP, consistirá de uma 

prova, com questões objetivas e dissertativas, relativas às disciplinas constantes no Anexo 

deste Edital, podendo abranger a totalidade das referidas disciplinas, ou um conjunto delas, a 

critério da Unidade. 
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2.1. Os critérios de correção serão pautados no uso adequado da Língua Portuguesa, na clareza 

da exposição das ideias, no conhecimento do ordenamento jurídico, bem como no 

domínio da doutrina e jurisprudência pertinentes. 

2.2. Será permitida a consulta à Legislação sem comentários e anotações. 

2.3. È necessário comparecer ao local de realização da prova com, pelo menos, 30 minutos de 

antecedência. 

IV – DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

1. O aluno que, nesta segunda etapa do processo seletivo, não obtiver nota mínima igual ou 

superior a 5,0 (cinco), será desclassificado.  

2. São critérios de classificação e desempate, em ordem decrescente: 

2.1. . Em caso de empate entre candidatos à transferência, no exame de seleção, o aluno da 

USP terá preferência sobre os de outras instituições de ensino superior (art. 78, § 2º, do 

Regimento Geral da USP, alterado pela Resolução nº 4859/2001); 

2.2. maior número de créditos integralizados dentre os constantes da grade curricular da 

FDRP/USP, relativamente ao período de transferência pretendido; 

2.3. ter realizado Atividades de Iniciação Científica e/ou de Extensão Universitária; 

2.4. menor índice de reprovação em disciplinas. 

V – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. No caso de os documentos para inscrição, supra referidos, serem enviados, nos termos do item 

I, 5, pelo Serviço Postal, a postagem deverá respeitar a data limite estabelecida para as 

inscrições no Edital correspondente. 

2. No momento da efetivação da matrícula nesta Unidade, os alunos deverão comprovar que 

estão regularmente matriculados na Instituição de Ensino Superior de origem. 

3. De acordo com o Artigo 2º da Resolução CoG 4844/2001, os alunos aprovados na 

Transferência Externa estarão automaticamente dispensados de cursar as disciplinas, objeto 

de avaliação, constantes no presente edital. 

4. Efetivadas as matrículas, os transferidos deverão solicitar, no prazo máximo de 3 (três) dias 

úteis, a equivalência das disciplinas que cursarão no semestre de ingresso, mediante 

apresentação da documentação exigida pela FDRP/USP. As demais equivalências deverão ser 

solicitadas conforme calendário do Serviço de Graduação. 

http://citrus.uspnet.usp.br/leginf/resol/r4859m.htm
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4.1. Nos termos do artigo 79 do Regimento Geral da USP, a equivalência de disciplinas não 

poderá ser superior a 2/3 do total de créditos fixados para o respectivo currículo.  

5. Excluídas as disciplinas cujas dispensas forem deferidas, o transferido ficará obrigado a fazer 

todas as demais disciplinas do curso no semestre em que forem oferecidas, cumprindo os pré-

requisitos necessários. 

6.  No tocante às disciplinas a serem cumpridas na FDRP/USP, o aluno transferido não poderá 

cursar mais de 40 (quarenta) créditos por semestre. 

7. Os documentos dos candidatos não aprovados, relativos à inscrição no processo seletivo, 

deverão ser retirados junto ao Serviço de Graduação da FDRP/USP até 60 (sessenta) dias após 

a divulgação do resultado final. Findo este prazo, a documentação que não for retirada será 

encaminhada para reciclagem. 

8. Os casos omissos nestas normas serão resolvidos pela Comissão de Graduação. 

 

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO, 26 DE MARÇO DE 2015. 

 

 

 

Prof. Dr. Umberto Celli Junior 

Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP 
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 ANEXO  

Anexo do Edital 005/2014 - FDRP / Transferência, nos termos do item III. 2, do Edital, relativo ao 

processo de seleção para fins de Transferência Externa contendo as disciplinas, e seus respectivos 

programas, que poderão ser objeto de questões na prova escrita da segunda fase do processo de 

seleção. 

 

 

Para o 4º Semestre do Curso: 

 

Introdução ao Estudo do Direito 

Conteúdo programático.  

Parte I 

1. A Universalidade do Fenômeno Jurídico. 

1.1. O direito: origem, significado e funções. 

1.2. A busca de uma compreensão universal; as concepções de língua e a definição de direito. 

1.3. O problema dos diferentes enfoques teóricos: zetética e dogmática. 

2. O Direito como Objeto do Conhecimento: perfil histórico. 

2.1. Direito e conhecimento do direito: origens. 

2.2. A jurisprudência romana: direito como diretivo para ação. 

2.3. A dogmaticidade na Idade Média: o direito como dogma. 

2.4. A teoria jurídica na Idade Média: o direito como ordenação racional. 

2.5. A positivação do direito a partir do século XIX: o direito como norma posta. 

2.6. A ciência dogmática do direito na atualidade: o direito como instrumento decisório. 

3. Ciência Dogmática do Direito e seu Estatuto Teórico. 

3.1. Ciência e tecnologia. 

3.2. Dogmática e tecnologia. 

3.3. Ciência jurídica: método e modelos teóricos. 

4. Dogmática Analítica ou Ciência do Direito como Teoria da Norma. 

4.1. A identificação do direito como norma: 

4.1.1. O conceito de norma. 

4.1.2. A concepção dos fenômenos sociais como situações normadas. Expectativas cognitivas e normativas. 

4.1.3. O caráter jurídico das normas: instituições e núcleos significativos. 

4.1.4. A norma jurídica: um fenômeno complexo. 

4.2. Teoria dos conteúdos normativos ou dogmática das relações jurídicas: 

4.2.1. Conceito dogmático de norma jurídica. 

4.2.2. Tipos de normas jurídicas. 

4.2.3. Sistema estatístico das normas: as grandes dicotomias. 

4.2.4. Direito público e direito privado 

4.2.4.1. Concepção dogmática  de direito público e de direito privado: princípios teóricos. 

4.2.4.2. Os ramos dogmáticos do estudo do direito. 

4.2.5. Direito objetivo e direito subjetivo. 

4.2.5.1. Concepção dogmática do direito objetivo e subjetivo: fundamentos. 

4.2.5.2. O uso dogmático da expressão direito subjetivo: situações típicas e atípicas, direitos reais e pessoais, a 

estrutura do direito subjetivo e outras classificações. 

4.2.5.3. Sujeito de direito, pessoa física e pessoa jurídica. 

4.2.5.4. Capacidade e competência. 

4.2.5.5. Dever e responsabilidade. 

4.2.5.6. Relações jurídicas. 

4.2.6. Direito Positivo e Natural. 
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Parte II 

1. Teoria do ordenamento ou dogmática das fontes do direito: Norma e Ordenamento. 

2. O ordenamento como sistema dinâmico. 

3. A idéia de sistema normativo e o aparecimento do Estado Moderno. 

4. As teorias zetéticas da validade. 

5. Conceptualização dogmática do ordenamento: validade, vigência, eficácia e força. 

6. A dinâmica do sistema: norma de revogação, caducidade, costume negativo e desuso. 

7. Consistência do sistema: antinomias, inexistência, nulidade, anulabilidade. 

8. Completude do sistema: lacunas. 

9. As fontes do direito. 

10. Legislação. 

11. Constituição. 

12. Leis. 

13. Hierarquia das fontes legais: leis, decretos, regulamentos, portarias. 

14. Códigos, consolidações e compiladas. 

15. Tratados e convenções internacionais. 

16. Costume e jurisprudência. 

17. Fontes negociais, razão jurídica (doutrina, princípios gerais de direito, eqüidade). 

18. Estrutura e repertório do sistema e a teoria das fontes. 

19. Doutrina da irretroatividade das leis: direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. 

20. A dogmática analítica e sua função social. 

21. A moralidade do Direito. 

22. Direito e fundamento. 
 
 

Teoria Geral do Estado 

Conteúdo programático:  

PARTE I  

1) Teoria do Estado: Noção, objeto, método.  

2) Origem da Sociedade.  

3) Finalidade social.  

4) Ordem Social e Ordem Jurídica.  

5) Poder Social.  

6) As Sociedades Políticas.  

7) Origem do Estado.  

8) Evolução do Estado.  

9) Soberania.  

10) Território.  

11) Povo.  

12) O Poder do Estado.  

13) Finalidades  e Funções do Estado.  

14) Conceito de Estado.  

15) Personalidade Jurídica do Estado.  

16) Estado e Direito.  

17) Estado e Nação.  

18) Atualização do Estado. 

 

PARTE II –  

1) Estado e Democracia.  

2) Democracia direta e semidireta.  

3) Democracia Representativa.  

4) O Sufrágio.  

5) Sistemas Eleitorais e Sistemas Partidários.  
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6) Representação Política.  

7)Representação Profissional.  

8) Representação Institucional.  

9) Democracia e Formas de Governo.  

10) O Estado Constitucional.  

11) As Declarações de Direito.  

12) Teoria da Divisão do Poder.  

13) O Parlamentarismo. 

 14) O Presidencialismo.  

15) Tendências do Estado Contemporâneo.  

16) O Estado Federal.  

17) O Estado na Ordem Internacional.  

18) Intervenção do Estado na Sociedade.  

19) Estado Socialista e Capitalismo de Estado. 

20) O Estado e os Grupos Sociais. 

21) Idéia Atual de Estado Democrático.  

22) O Futuro do Estado. 
 

 

Instituições de Direito Privado Contemporâneas I 

Conteúdo programático:  

01. As grandes famílias de direito no mundo atual.  

02. Etimologia das palavras direito e jus. Vários sentidos da palavra direito.  

03. Norma jurídica, ordenamento jurídico, sistema jurídico. Direito como sistema, na teoria geral dos sistemas.  

04. Norma jurídica e lei. Definição e caracteres da lei. A positivação. O preceito. A hipótese e a estatuição. A 

finalidade.  

05. Direito objetivo. Divisão do direito objetivo. Ramos do direito.  

06. Vigência e eficácia da lei. Eficácia da lei do tempo. Vacatio legis. 

07. Eficácia da lei no espaço.  

08. Conflito de leis. Irretroatividade.   

09. Pessoa e personalidade. Conceito filosófico e conceito jurídico de pessoa. Espécies de pessoas no direito em 

geral.  

10. Pessoa, personalidade, capacidade jurídica, capacidade de fato. Legitimidade e ilegitimidade ou 

impedimento.  

11. Pessoa natural. Início da personalidade. Condição jurídica do nascituro. Condição jurídica do embrião 

humano.  

12. Fim da pessoa natural. Morte presumida. Comoriência. Caracterização da morte e possibilidade de 

transplante.  

13. Incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Representação e assistência.  

14. Casos de incapacidade absoluta.  

15. Casos de incapacidade relativa.  

16. Atos válidos dos menores 21 anos. Emancipação. Atos ilícitos.  

17. Noção e classificação das pessoas jurídicas. Panorama atual das pessoas jurídicas. Entes não personalizados.  

18. Histórico da pessoa jurídica. Teorias sobre a natureza da pessoa jurídica (fases do liberalismo político, do 

liberalismo econômico, do Estado intervencionista e da pós-modernidade).  

19. Elementos constitutivos (= intrínsecos) das pessoas jurídicas de direito privado. Pressuposto formal é o 

registro (fator extrínseco). Autorizações.  

20. Sociedades civis e comerciais.  

21. Associações. Espécies de associação.  

22. Fundações: conceito; instituição; estrutura. Situação atual das fundações.  

23. Empresa; conceito.  

24. Extinção das pessoas jurídicas de direito privado.  

25. Domicílio das pessoas naturais. Espécies. Pluralidade de domicílios.  
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26. Domicílios das pessoas jurídicas.  

27. Natureza jurídica e quadro geral dos direitos de personalidade.  

28. O direito geral da personalidade.  

29. O direito à vida.  

30. O direito ao corpo e às partes do corpo.  

31. O direito ao nome, à imagem e outros relativos à identidade e à figura social, inclusive intimidade. 32. O 

direito à liberdade, à igualdade, direito moral de autor etc.  

33. A relação jurídica e o objeto da relação jurídica. Objeto imediato e objeto mediato. Noção de patrimônio.  

34. Classificação de bens. Bens considerados em si mesmos. Bens reciprocamente considerados. Bens 

considerados sob o ponto de vista do titular do domínio.  

35. Os bens considerados em si mesmos. Bens imóveis e imóveis. Espécies de bens imóveis.  

36. Bens simples e compostos. Bens singulares e coletivos (universalidade de fato e de direito). Sub-rogação real.  

37. Os bens reciprocamente considerados. Bens principais e bens acessórios. Frutos; produtos; pertenças; 

acessões; benfeitorias. A regra o acessório segue o principal.  

38. Os bens considerados em relação aos sujeitos. Bens no comércio e bens fora do comércio. Bens públicos e 

bens particulares.  

39. Bem de família. Histórico; conceito; espécies. A Lei n-º 8.009, de 1990.  

40. Direitos registráveis e não registráveis. Registro dos bens imóveis. Registro dos bens móveis. 
 
 

 Instituições de Direito Privado Contemporâneas II 

Conteúdo programático:  

I - Fatos Jurídicos:  

1. Noção de fato jurídico. A hipótese legal (suposto fático) e o suporte fático. Formação simples e formação 

complexa dos fatos jurídicos. Existência e eficácia jurídica.  

2. As várias classificações dos fatos jurídicos (quanto à estrutura da “facti species”, quanto à licitude, quanto ao 

número de elementos e quanto aos efeitos).  

3. Atos não-negociais.  

 

II - Teoria do Negócio Jurídico:  

A) O plano de existência do negócio jurídico.  

4. Evolução do conceito de negócio jurídico: a) teorias individualistas (Teoria da Vontade e liberalismo político; 

Teoria da Declaração e liberalismo econômico); b) teorias da tutela pelo ordenamento e Estado-

intervencionalista; c) teoria do reconhecimento social do jurídico e a pós-modernidade.  

5. Definição de negócio jurídico (= declaração de vontade vista socialmente como destinada a produzir efeitos 

jurídicos) e funções (função individual e função social). A auto-determinação e a declaração negocial como 

declaração vista socialmente como de caráter vinculante. O negócio jurídico como instrumento de colaboração 

entre os homens. O negócio jurídico como “valor em si”.  

6. Três princípios do negócio jurídico: a “fides”, a igualdade (formal e real) e a adequação social do fim. Outros 

princípios: princípio da conservação, princípio da boa-fé, princípio da forma livre e do consensualismo, etc.  

7. Ato e negócio jurídico no C. C. brasileiro e no ordenamento jurídico brasileiro. Ato e negócio jurídico nos 

demais ordenamentos romano-germânicos.  

8. As declarações em geral, a declaração de vontade e a declaração negocial. Manifestação e declaração. 

Distinção entre declaração de vontade incompleta, declaração negocial incompleta. O negócio jurídico 

incompleto.  

9. Classificação do negócio jurídico: a) quanto ao agente (unilateral, bilateral, ato coletivo); b) quanto à forma: 

declaração expressa e tácita. Negócios de atuação; o silêncio como declaração de vontade. Negócios solenes.  

10. Continuação: c) quanto ao conteúdo de declaração; típicos e atípicos; negócios conexos e coligados; d) 

quanto ao objeto: patrimoniais e não-patrimoniais. Gratuitos e onerosos. Causais e abstratos. O sinalagma.  

11. Continuação: e) quanto aos efeitos: negócios de efeitos obrigacionais; negócios de disposição; negócios 

estatutários; autorizações. f) outras classificações.  

12. Existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Elementos de existência, requisitos de validade e fatores 

de eficácia. Elementos essenciais, naturais e acidentais.  



                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                               

                                                       Comissão de Graduação 

página 9 | 10 Av. Bandeirantes , 3900  Campus da USP 
 14040-906  Ribeirão Preto-SP 
  

 T | F  55  (16)  3315-4952/0114 
 www.direitorp.usp.br  
 svgrad-fdrp@usp.br 

13. O momento da formação e conclusão do negócio e o papel da vontade. O jogo entre justo posto e o justo 

natural.  

14. O momento da eficácia do negócio jurídico.  

15. O momento da extinção do negócio jurídico e a frustração do fim. A teoria da base negocial objetiva. Eficácia 

pós-negocial.  

16. Interpretação dos negócios jurídicos. Tipologia negocial: o jogo entre vontade, declaração e causa.  

17. Fases da interpretação negocial.  

18. O negócio jurídico como processo, ou procedimento. A regra da boa-fé objetiva e sua aplicação nas fases pré-

negocial, negocial propriamente dita e pós-negocial. Deveres autônomos e anexos.  

19. Negócios jurídicos e atividade negocial. O conceito de atividade.  

20. Representação. Espécies de representação.  

21. Teoria da aparência. Efeitos jurídicos da aparência.  

 

B) Validade e eficácia do negócio jurídico.  

22. Vontade e capacidade (remissão). Falta absoluta de vontade.  

23. Legitimidade e legitimação.  

24. Forma. Declarações negociais que dependem da forma especial.  

25. Meios de prova dos negócios jurídicos. Documentos públicos e documentos particulares. Registro.  

26. Objeto do negocio jurídico. Objeto e conteúdo. Negócio jurídico “per relationem”. Requisitos do objeto.  

27. Vontade e vícios do consentimento: erro.  

28. Vontade e vícios do consentimento: dolo.  

29. Vontade e vícios do consentimento: coação e estado de perigo.  

30. Lesão enorme e lesão qualificada.  

31. O fim ilícito: fraude contra credores. Noção de fraude em geral. As hipóteses legais de fraude contra credores. 

Ação pauliana.  

32. O fim ilícito: simulação. Noção de simulação, tipos, efeitos.  

33. Negócio fiduciário e negócio indireto.  

34. Os fatores da eficácia. Eficácia suspensa. Eficácia relativa (ou incompleta).  

35. A oponibilidade do negócio jurídico a terceiros.  

36. A condição e o modelo condicional.  

37. O termo.  

38. O encargo.  

39. O motivo determinante expresso. A pressuposição.  

 

C) Invalidade e ineficácia.  

40. Teoria das nulidades. Inexistência, invalidade (irregularidade) e ineficácia. As sanções em caso de 

irregularidade do negócio jurídico.  

41. O negócio jurídico inexistente.  

42. Espécies de nulidade: de pleno direito e dependente de sentença; absoluta e relativa; sanável e insanável; 

textual e virtual etc.. Nulidade a anulabilidade no Código Civil.  

43. Casos de nulidade.  

44. Casos de anulabilidade.  

45. Ineficácia pendente e ineficácia relativa (ou inoponibilidade ao interessado).  

46. O princípio da conservação dos negócios jurídicos. Nulidade parcial. Conversão.  

47. Confirmação. Convalidação. Pós-eficacização.  

48. Ineficácia superveniente: revogação, resolução, resilição, rescisão.  

49. Particularidades da teoria das nulidades no direito comercial e em outros ramos do direito.  
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III - Atos Ilícitos e Distribuição Eqüitativa de Prejuízos.  

50. O ato ilícito e a responsabilidade subjetiva. Pressupostos da responsabilidade civil subjetiva.  

51. O dano. O dano patrimonial, o dano moral e o dano social.  

52. O nexo de causalidade. A “correlação”.   

53. A culpa. Força maior; estado de necessidade; e legítima defesa.  

54. Exercício de direito e suas limitações. Abuso de direito.  

55. Evolução da responsabilidade civil: responsabilidade objetiva e distribuição eqüitativa de prejuízos.  

56. Enriquecimento-sem-causa.  

IV - Tutela dos direitos, prescrição e decadência.  

57. Direito subjetivo, pretensão, exigibilidade e ação. A tutela dos direitos.  

58. Prescrição e decadência.  

59. Prazos de prescrição.  

60. Causas que impedem ou suspendem a prescrição.  

61. Causas que interrompem a prescrição. 

 


