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Ata da 42ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Direito Privado e 1 

de Processo Civil, realizada aos quatro dias de agosto de dois mil e quinze, na sala D-317, 2 

sob a presidência do professor doutor Camilo Zufelato e com a presença dos membros 3 

professora doutora Cíntia Rosa Pereira de Lima, professora doutora Emanuelle Urbano 4 

Maffioletti, professora doutora Flavia Trentini, professora doutora Iara Pereira Ribeiro, 5 

professor doutor Jair Aparecido Cardoso, professor associado Luciano de Camargo Penteado, 6 

professora doutora Maria Hemília Fonseca, professora doutora Marta Rodrigues Maffeis 7 

Moreira, professor associado Paulo Eduardo Alves da Silva, professor doutor Rogério 8 

Alessandre de Oliveira Castro e o representante discente suplente Tulio Belem de Andrade. 9 

Os professores doutores Benedito Cerezzo Pereira Filho, Fernando da Fonseca Gajardoni e 10 

Gustavo Saad Diniz apresentaram justificativa para a ausência. Com início às 12h38min, em 11 

terceira chamada, o Senhor Chefe declarou abertos os trabalhos. I – EXPEDIENTE 1 - 12 

Discussão e votação da ata referente à 41ª sessão do Conselho do Departamento de Direito 13 

Privado e de Processo Civil, ocorrida em 9/6/2015. Aprovada, com a abstenção de três 14 

membros. 2 - Comunicações do Senhor Chefe. O professor Camilo comunicou a publicação, 15 

no Diário Oficial de 12 de junho de 2015, dos 90 dias de licença-prêmio do professor Cerezzo, 16 

a partir de 3 de agosto de 2015. Comunicou, também, a publicação, no Diário Oficial de 3 de 17 

julho de 2015, do afastamento de seis dias do professor Luciano aos Estados Unidos, para 18 

apresentar trabalho no XXXVII World Congress of the International Association for the 19 

Philosophy of Law and Social Philosophy. Na sequência, comunicou a publicação, no D.O. de 20 

29 de julho de 2015, de seu próprio afastamento de dez dias, para desenvolver estudos, aulas 21 

e orientações no mestrado da Pontifícia Universidad Católica del Peru. O Senhor Chefe 22 

comunicou a aprovação de artigo da professora Cíntia Rosa para apresentação no III 23 

Encontro de Internacionalização do CONPEDI, que acontecerá em Madri, Espanha, entre os 24 

dias 7 e 9 de setembro de 2015. O professor Camilo e os demais membros cumprimentaram a 25 
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professora pela aprovação do artigo e o chefe comunicou que também houve um artigo do 26 

professor Cerezzo aprovado. Registrou, assim, os cumprimentos a esse professor. Por fim, o 27 

professor Camilo falou sobre a Avaliação Institucional USP 2010-2014, cujo preenchimento 28 

dentro do prazo só foi possível graças ao auxílio da professora Cíntia, que traduziu as 29 

respostas para o inglês. Comunicou que haverá visita dos avaliadores nos próximos meses. 30 

Findas as comunicações, o Senhor Chefe passou a 3 - Palavra aos membros. A professora 31 

Cíntia Rosa agradeceu ao departamento e aos colegas que a auxiliaram durante sua estada na 32 

Itália, em decorrência de seu afastamento. Registrou especial agradecimento ao professor 33 

associado Alessandro Hirata, do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas. 34 

II - ORDEM DO DIA 1 - ELEIÇÕES PARA CHEFE E SUPLENTE DO 35 

DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL, COM INÍCIO 36 

DE MANDATO EM 26/8/2015. Com a presença de sete conselheiros, a saber: professores 37 

doutores Camilo Zufelato, Cíntia Rosa Pereira de Lima, Emanuelle Urbano Maffioletti, Iara 38 

Pereira Ribeiro, Jair Aparecido Cardoso, Marta Rodrigues Maffeis Moreira, e o representante 39 

discente Tulio Belem de Andrade, o Senhor Chefe abriu a reunião para as inscrições dos 40 

professores interessados em concorrer à chefia e à suplência da chefia do departamento pelos 41 

próximos dois anos. Para chefe, o único inscrito foi o professor doutor Jair Aparecido 42 

Cardoso; para suplente, a única inscrita foi a professora doutora Cíntia Rosa Pereira de Lima. 43 

Ambos foram eleitos por unanimidade. O professor Camilo cumprimentou os recém-eleitos e 44 

desejou-lhes um bom mandato. 2 - PARA REFERENDAR 2.1 – Processo: 2009.1.160.89.0: 45 

Interessado: Gustavo Saad Diniz. Assunto: Relatório bienal. Trata-se de parecer favorável, 46 

emitido pela professora doutora Maria Paula Costa Bertran Muñoz (DFB) e aprovado ad 47 

referendum em 12/6/2015, a respeito do relatório bienal de atividades apresentado pelo 48 

interessado. Referendado por unanimidade. 2.2 – Processo 2015.1.477.89.0: Interessado: 49 

Departamento de Direito Privado e Processo Civil. Assunto: Avaliação Institucional USP 50 
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2010-2014, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Departamento de Direito Privado e 51 

Processo Civil (aprovada ad referendum em 28/7/2015). Referendado por unanimidade. 2.3 52 

– Processo: 2011.1.313.89.3: Interessado: Paulo Eduardo Alves da Silva. Assunto: 53 

Recredenciamento. Trata-se de parecer favorável emitido pela professora Maria Hemília 54 

Fonseca acerca do pedido de recredenciamento apresentado pelo interessado (aprovado ad 55 

referendum em 3/8/2015). Referendado por unanimidade. 2.4 - TRANSFERÊNCIA DE 56 

FÉRIAS. 2.4.1 Interessada: Emanuelle Urbano Maffioletti. Transferência de férias: 15 dias do 57 

ano exercício de 2013 para 2015, com início em 17/7/2015 (aprovada ad referendum em 58 

15/6/2015). 2.4.2 Interessada: Maria Hemília Fonseca. Transferência de férias: 18 dias do 59 

ano exercício de 2014 para 2015, com início em 1º/9/2015 (aprovada ad referendum em 60 

3/8/2015). Itens referendados por unanimidade. 3 - PARA APROVAÇÃO 3.1 – Processo: 61 

2015.1.523.89.1: Proposta de curso de atualização em processo civil (responsáveis: Paulo 62 

Eduardo Alves da Silva e Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho). Trata-se de parecer 63 

favorável emitido pelo professor doutor Jair Aparecido Cardoso sobre a proposta de criação 64 

de curso de atualização sobre o Novo Código de Processo Civil apresentado pelo professor 65 

doutor Paulo Eduardo Alves da Silva, com cocoordenação do professor associado Nuno 66 

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. A respeito do assunto, a professora Flavia 67 

parabenizou a iniciativa e disse que é disso que o mercado precisa. O professor Paulo 68 

esclareceu que, junto com o professor Nuno, viu a necessidade de atualização dos 69 

profissionais da região sobre o assunto. E a proposta era de ser um curso do departamento, 70 

com carga horária total de 80 horas. Na sequência, o professor Camilo comentou sobre a 71 

queda no número de pessoas que vieram fazer a prova para o curso de especialização em 72 

processo civil e que tem dados de que essa queda é geral nos cursos pagos. O professor Paulo 73 

esclareceu que houve uma preocupação com o valor mensal, mas, após análise, Camilo 74 

sugeriu que o valor mensal do curso fosse repensado. Com a palavra, o professor Luciano 75 
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questionou se cabe ao departamento deliberar sobre questões econômicas ou se tem de se 76 

restringir às acadêmicas. A chefia esclareceu que ao departamento cabe analisar a proposta 77 

do curso como um todo, não apenas no âmbito acadêmico. Dada a palavra à professora 78 

Flavia, ela sugeriu que o valor excedente dos lucros seja destinado à pós-graduação, dada a 79 

baixa dos valores de verba CAPES. Quanto a isso, o professor Camilo sugeriu que o valor 80 

destinado ao departamento seja dividido entre graduação e pós-graduação. Posta em votação 81 

a proposta de curso, foi aprovada com a abstenção do professor Paulo, por julgar-se 82 

interessado, e do professor Luciano, dada a imaturidade do tema. Após, a chefia deu a 83 

palavra aos membros que chegaram depois à reunião. A professora Maria Hemília 84 

comunicou que esta provavelmente foi a última sessão de que participou antes do nascimento 85 

de seu filho. Todos a cumprimentaram. Encerrando a sessão, o professor Camilo agradeceu o 86 

apoio dos demais durante este biênio e desejou uma boa chefia ao professor Jair. Nada mais 87 

havendo a tratar, o Senhor Chefe agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião às treze 88 

horas e 15 minutos, da qual, para constar, eu, Daniela Veríssimo Gomes, secretária do 89 

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, lavrei e digitei esta ata, que será 90 

examinada pelos membros presentes na reunião em que for discutida e aprovada, e por mim 91 

assinada................................................................. Ribeirão Preto, 25 de agosto de 2015.  92 
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