
 

página 1 | 4 Av. Bandeirantes,  3900  Campus da USP 
 14040-906  Ribeirão Preto-SP 
  

 T | F  55  (16)  3602-4949 
 www.usp.br/fdrp 

Ata da 73a sessão (Ordinária) do Conselho do Departamento de Direito Público, realizada aos 1 

05/03/2018, na Sala D-205, sob a presidência do Prof. Assoc. Gustavo Assed Ferreira, com a 2 

presença dos membros: Caio Gracco Pinheiro Dias, Eliana Franco Neme, Guilherme Adolfo dos 3 

Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, Raul Miguel Freitas de Oliveira, Rubens Beçak e ausências 4 

justificadas dos membros: Gabriel Loretto Lochagin, Umberto Celli Junior. I - Expediente. 1 - 5 

Aprovação das atas das reuniões realizadas em 21/11/2017. Aprovada por unanimidade. 2 - 6 

Comunicações do Chefe. 3 - Palavra aos membros: Rubens: retomada das reuniões do Fórum do 7 

interior, é uma maneira de nós irmos conseguindo reunir força no pós e acho e isso pode ir pode 8 

evoluir numa integração em outras atividades, atividades culturais, pesquisa, de graduação, por isso 9 

que eu estou realçando que eu falei na Congregação, mas achou que é uma aproximação de nós com 10 

esses programas tão importantes do interior. Prof. Caio: não sei se o Departamento já está sabendo, 11 

mas agora no final do mês, na semana santa, será realizada uma simulação do Conselho de Direitos 12 

Humanos da ONU, eu estou coordenando junto com um aluno que é bolsista do PROEXT. A 13 

Comissão de Graduação vai financiar a vinda de uma palestrante, uma especialista externa vai fazer 14 

o discurso de abertura, e fica o convite, para que estiver aqui na semana santa, para participar. 15 

Guilherme: queria comunicar o retorno do Thiago, que fez estágio em Coimbra, com verba do 16 

Departamento, foi muito bom o estágio dele. Ele foi convidado pelo Prof. José Casalta Nabais e 17 

acabou estabelecendo uma boa relação com ele, que me estreitou também, e já está com artigo que 18 

nós nos comprometemos. Foi um dinheiro muito bem investido pelo Departamento. II - Ordem do 19 

Dia. 1 - Para referendar: 1.1. Prorrogação da validade da vaga do Prof. Dr. André de Freitas Iglesias. 20 

Referendado por unanimidade. 1.2 - Celebração do contrato entre a USP/FDRP e a Câmara 21 

Municipal de Aguaí, para prestação de serviço de consultoria em Direito Administrativo à reforma 22 

administrativa do Poder Legislativo do Município de Aguaí - SP. Referendado por unanimidade. 23 

2 - Para Aprovar: 2.1 - Banca Examinadora para o concurso de livre-docência em Criminologia. 2.2 - 24 

Banca Examinadora para o concurso de livre-docência em Direito Penal. Caio: eu queria só começar 25 

a discussão lembrando que são duas áreas que são próximas e quando a gente discutiu a quebrada das 26 

áreas de livre-docência em áreas mais específicas, até para facilitar o concurso e diminuir o número 27 

de disciplinas, eu me lembro que o Prof. Pedro Dallari, que na época estava na Congregação, ele 28 

bateu muito o pé na questão do eventual desperdício de você montar duas bancas de áreas próximas, 29 

quando você poderia ter uma banca nucleada. Guilherme: mas, nessa época também Caio, a gente 30 

não tinha noção de quantas bancas seriam. Caio: pela situação financeira que a gente vive, corte de 31 

verba para todo lado, é uma caso típico, correndo o risco de falar uma grande besteira, 32 
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aparentemente, você tem grande criminólogos que são penalistas, e o contrário também. Para 33 

começar, assim, de um nome mais importante nacionalmente, Nilo Batista, tanto referência na 34 

Criminologia quanto no Direito Penal, e com ele presente nas duas bancas, se fosse o caso de 35 

convidá-lo. Rubens: O Prof. Caio está lembrando bem, eu não teria nada a opor, são áreas próximas, 36 

mas eu tenho muitas reserva nesta questão de fazer bancas nucleares, porque aquilo foi dito pelo 37 

Pedro Dallari, mas se você analisar outras unidades da USP, não sei dizer o IRI. Eu acho um pouco 38 

perigoso isso ser usado lá na frente para dizer que nós estamos nucleando as bancas. Caio: tem áreas 39 

em que essa nucleação faz mais sentido do que em outras, e dependendo de quais são as 40 

candidaturas, dependendo até dos assuntos das teses, também dá para pensar em nucleação, eu acho 41 

que não tem que ser uma regra rígida e em todos os casos tem que ser, mas parecer que nesse caso 42 

não tem razão para não ser, a minha impressão é que não teria razão para não ter, eu me sinto na 43 

obrigação aqui, até de economia de recursos, de sugerir a nucleação, que facilita também o trabalho 44 

ao invés de ter que pensar em vinte professores, a gente resolve com dez. Gustavo Assed: O Prof. 45 

Victor mandou uma sugestão de banca por e-mail, não nucleada, ele e Cláudia defendem que nesse 46 

caso o edital é um pouco distinto demais, eu também tenho as minhas reservas à nucleação como o 47 

Rubens, mas acho que quando possível, tudo bem. Eu vou ler as duas bancas sugeridas pelos 48 

professores Victtor, Daniel e Cláudio: Criminologia (Titulares: Claudio, Victor, Adan Nieto Martín, 49 

Maria Cristina Cacciamali, Celso Campilongo – Suplentes: Celli, Beçak. Bazon, Amália Inez 50 

Gerarzez, Sediran ); Direito Penal (Titulares: Victor, Claudio, Shecaira, Renato Silveira, aNa elisa 51 

Boecharia – Suplentes: Celli. Beçak, Miguel REale Junior, Alarmiro,  mariangela Magalhães). 52 

Guilherme: Como todos respeito ao Rubens e ao Prof. Celli também, a gente poderia varia os 53 

suplentes, já que eles não são especialistas da área? Gustavo Assed: eu queria ter o Celli como titular 54 

em uma das bancas, na de criminologia, ele foi professor do Eduardo Diniz. Eu não quero me 55 

posicionar, só estou dizendo meu ponto de vista. Guilherme: eu colocaria o Celli como titular em 56 

uma das bancas, mas tiraria de suplente da outra. Rubens: Eu colocaria o Celli como titular em uma 57 

das bancas, em Direito Penal, que dá pra ele trabalhar aspectos mais gerais, mas em Criminologia é 58 

meio específico de mais. Gustavo Assed: penal é mais defensável, o Beçak está certo nesse ponto. 59 

Gustavo Assed: o Eduardo escreveu sobre “Vitmologia Corporativa, um novo campo de pesquisa nas 60 

ciências criminais”, e o Élcio escreveu “Pena e Prisão na Igreja Medieval”. Banca de Direito Penal: 61 

Titular: Umberto, Victor, Shecaira, Alamiro, Anelisa. Suplentes: Beçak, Cláudio, Mariangela, 62 

Miguel Reale, Renato. Banca de Criminologia: Titulares: Cláudio, Víctor, Adan Nieto. 63 

GustavoAsed: Cacciamalia e Campilongo, em discussão. Rubens: o Eduardo, eu não li o trabalho 64 

dele, mas ele está muito preocupado com esse negócio de Compliance, tem inúmeras pessoas que 65 
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trabalham isso, não sei, o Campilongo parece mais generalista, é um nome brilhante, vice-diretor da 66 

faculdade. Olha, eu sugiro o Nilo Batista, é um nome que a gente faria uma homenagem a um cara 67 

brilhante, nós faríamos uma aceno ao pessoal do Rio que a gente nunca chama. Caio: Caio: e o 68 

Japiassu, não da pra vir? Suplentes: Celli, Beçak, Miguel, Alamiro, Mariangela. Aprovado por 69 

unanimidade. 2.3 - Solicitação de nova vaga para professor temporário devido ao término do contrato 70 

do Prof. Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos Reis: eu acho que a gente tem que pedir. Eu não sei 71 

qual é a visão da Diretoria sobre isso, mas acho que a Reitoria não vai distribuir cargo nesse começo. 72 

Eliana: eu acho que ele já nem está dando aula em Direito Constitucional. Gustavo Assed: mas ele 73 

tem uma carga horária, uma manhã e uma tarde na sexta-feira, ele tem dado optativas, é bom tê-lo 74 

aqui, e do mesmo jeito que é bom ter o Daniel aqui, é bom ter outro. Por ser a raiz do curso, tem a 75 

facilidade de andar por outras searas, pode usar para optativas. Aprovado por unanimidade. 2.4 - 76 

Discussão sobre deliberação de verba do Departamento. Gustavo Assed: pedidos de verba dos 77 

professores Rubens, Fabiana e Cynthia, e vai entrar agora a verba do curso do Guilherme, de 78 

Tributário, e para o 2º semestre vai entrar de econômico. No modelo anterior, da cota variável tem 79 

R$10.721,47, eu acho que esta cota variável, esta, na minha opinião, do ano passado, a gente deveria 80 

entregar para esses docentes que já pediram verba. Se a cota é variável, ninguém pediu e eles 81 

pediram, então eles deveriam receber a verba, é a minha opinião. A gente pode até tirar de pauta pelo 82 

baixo quórum, este item 2.4, para as próximas verbas fazer uma divisão igual entre os docentes, 83 

alguma outra coisa, mas para esta verba tem que valer a regra da gestão do Beçak e distribuir pelos 84 

pedidos já feitos. Rubens: eu estou de acordo, obviamente eu me sinto até desconfortável, é um 85 

Encontro Internacional de Direito Constitucional, é muito importante conseguir a aprovação do meu 86 

trabalho, e agradeceria uma consideração dos colegas e amigos, porque realmente uma ajuda seria 87 

muito oportuna. Aprovado por unanimidade a divisão da verba pelos três pedidos. 2.5 - Pedido de 88 

verba. Prof. Rubens Beçak. Passagens e diárias internacionais para participação do evento: The Xth 89 

World Congress of the International Association of Constitucional Law (IACL). Aprovado por 90 

unanimidade. 2.6 - Pedido de verba. Profª Fabiana Cristina Severi. Passagens e hospedagem para 91 

participação do "2018 Annual Meeting on Law an Society". Aprovado por unanimidade. 2.7 - Pedido 92 

de verba. Profª Cynthia Soares Carneiro. Passagens diárias internacionais para participação de dois 93 

eventos: "Law and Society Association", em Toronto, Canadá; e "56 Congresso Internacional de 94 

Americanistas", em Salamanca, Espanha. Aprovado por unanimidade. 2.8 - Credenciamento Cert. 95 

Eduardo Saad Diniz. Relator: Alexandre Naoki Nishioka. Parecer favorável. Gustavo Assed leu o 96 

parecer. Aprovado por unanimidade. 2.9 - Credenciamento Cert. Rubens Beçak. Relator: Cynthia 97 

Soares Carneiro. Parecer favorável. Gustavo Assed comentou o parecer do relator. Aprovado por 98 
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unanimidade. 2.10 - Equivalência de disciplina. Brunna Peixoto Budoia. DDP1201-Direitos 99 

Humanos. Relator: Fabiana Cristina Severi. Parecer desfavorável.  Aprovado por unanimidade. 2.11 100 

- Equivalênca de disciplina. Adriano Rodrigues de Oliveira. DDP2002-Teoria Geral do Estado. 101 

Relator: Fabiana Cristina Severi. Parecer favorável. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 102 

tratar, o Prof. Assoc. Gustavo Assed Ferreira, Chefe do DDP, deu por encerrada a reunião às 13h10, 103 

do que, para constar, eu, .................................. Josiane Caetano de Oliveira, Secretária do 104 

Departamento de Direito Público, lavrei e digitei esta ata, que será examinada pelos membros 105 

presentes à reunião em que for discutida, aprovada e por mim assinada. Ribeirão Preto, 05 de março 106 

de 2018.  107 


