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ATA DA 75' SESSAO DA CONGREGAQAO DA FACULDADE DE DIREITO DE
RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. Aos dez dias do m8s de
novembro de dots mil e dezessete, is quatorze horns, na Sala da Congregagio da Faculdade de
Direito de Ribeirio Proto da Universidade de Sio Paulo, ein primeira convocagao, t:e6ne-se a

Congregagao da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto - FDRP, sob a Presid6ncia da Profs.
Dra. Monica Herman Salem CaWiano, Diretora da Unidade, com a ptesenga dos Professores

Alessandro Hirata, Amincio Jorge Silva Nunes de Oliveira, Andre Ramos Tavares, Cfntia Rosa
Pereira de Lima, Cristina Godly de Oliveira, Eliana Franco Name, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Gustavo Assed Ferreira, Ignacio Maria Poveda Velasco, Jain Apatecido
Cardoso, Nelson Mannrich, Paulo Eduardo Alves da Silva, Rubens Begak, Umberto Cellijunior
e Victor Grabriel de Oliveira Rodriguez; dos Representantes Discentes de Graduagao Lucas

Vieira Carvalho e Yan Bogado Funck; da Representante Disccnte de P6s-Graduagio Larissa
Beschizza Clone; da Representante dos Setvidores T6cnicos e Admidstrativos Daniela
Vedssimo Gomes. Prescnte, tamb6m, a Senhora Marcia Aparecida Cruz de Oliveira Bianco,
Assistente T6cnica Acad6mica, para secretariat a reuniio. Justinicou sua aus6ncia a Vice-
Diretora, Profs. Dra. Massa Souza Ribeiro. A Scnhora Diretora realiza sua apresentagao c
declare abertos os trabalhos. Comenta que 6 a primeita Congregagao sob a sua direg:io. A
penaltima do ano de 2017, mas que, na realidade, 6 a primeira quc coordena. Diz que dirige os
traba[hos, sob a 6lrme orientagio da Assistente Marcia, ao seu ]ado. Agradece a presenga de

todos os membros externos que fazem parte da Congregagao, 1. EXPEDIENTE. I.
Discuss5o e 'kotagao das Atas das 73' e 74' Sess6es da Congregagao, realizadas em
Of/09/2017 e 13/09/2017, respectivamente. A Ss!!!!efa..Diifleia pergunta se algu6m tem
alguma corregio quanto is alas de n6meros 73 e 74, tealizadas as reunites dias 01/09/2017 e
13/09/2017, ou sc podcm aprovar. Acresccnta quc todos receberam o material com as atas.
Nio havendo manifestag6es contrarian, em votagao, as Atas das 73' e 74' sess6es da
Congregagao, realizadas, respectivamente, nos dias 01/09/2017 e 13/09/2017 s5o
aprovadas por unanimidade (vinte votes). 2 - Comunicag6es da Diretoria. A Sc!!!!efa
!)!££!gfa cumprimenta o Ex-Diretor, Prof. Dr. Umberto Cello Junior, prescnte na reuniio. O
agradece pda doagao realizada a Biblioteca da Faculdade de Direito de Ribeirio Proto de vitias
tests das rcspectivas bancas ou comissfies examinadoras as quais ele participou e considcrou

realmente metit6tias no sentido de estarem ptesentes na Biblioteca para servirem de base de

pesquisa. Em seguida, cumprimenta e agradece o Prof. Titular Andre Ramos Tavares, novo
membro da Congregag:io. Em seguida, cumprimenta e agradece o Prof. Titular Andre Ramos,
novo membro da Congregagio, representando os Professorcs Titularcs do Largo Sio Francisco.
Diz que la pediu todd a sua colaboragao durante esse perrodo do mandato e, posteriormente,

que possum realizar muitos seminaries, eventos, congressos juntos ou com os professotes do
seu grupo Informs que o Prof. Andre substituia Profs. Titular Giselda. Outta substituigao para
o futuro 6 o Prof. Titular Pedro Dallati que serf o substituto do Prof. Titular Amfncio.
Inclusive, hi nomeagao do Professor Pedro Dallari para substituir o Prof. Amincio.
Provavelmente, essa 6 a 61dma retiniio da Congregagao a que o Prof. Amincio comparece.
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Agtadcce a colaboragao e diz que, apesar de nio ser mais membro da Congregagio num futuro

pr6ximo, a Casa estari sempre aberta. Soube que o Prof. Amfncio tem grandes amigos em
Ribeirio que, entao, considerasse, por favor, a Faculdade de Direito de Ribeirio Preto como

tamb6m a sua Casa. Agtadece a presenga do Prof. Titular Nelson Mannrich e infortna que
continuarf conosco por maid um mandato por ter sido reconduzido, lunto com a nomeagao do

Professor Pedro Dallari, e vai continuar colaborando com o ptogresso e a evolugao dessa
Escola de Direito. Diz que Ihe pediram para anunciar o pedido, catalogado, de ren6ncia da
Representagao da Categoria de Professor Doutor )unto a esse Congregagao, da Profcssora Dt.
Cristina Godoy. Comenta que nio poderia ser diferente, porque ela foi eleita Chefe de
Departamento e como Chefs de Departamento nio poderia ocupar dubs cadeiras

concomitantemente. Diz que inverteu os comunicados, pols a doagio do Prof. Umberto Cello

Junior estava escrita em 61timo lugar e foia primeiro a ser anunciado. Tamb6m gostaria de
agradecer aquia presenga do Prof. Titular Ignacio Poveda, que colaborou imensamente para

que esse Escola se tofnasse uma realidade. Diz que Ihe chamaram a atengio, porque tinha a

difTci] tarefa que ]he foi outorgada, porque esb sucedendo relevantes personalidades do mundo

juridlco; Prof. Poveda e o Prof. Celli. I)iz que, na realidade, tinha esquecido e, agora, se
penitencia. Diz que o primeiro Diretor desta Casa foio Prof. Junqueira e, em mem6ria, gostaria

de homenagear sua figure, a quem efetivamente devem a possibilidade de, hole, estarem todos
reunidos aqua em Congregagio. Cite alguns eventos que sio realizados entte uma Congregagio

e outra: ll Seminirio de Direito Econ8mico; Simp6sio Internacional da Comissio de Pesquisa,
que contou com a presenga de Dominic Brodowski da Universidade de Fra ##4 / Mara/mK

G7ua@: Novas Areas de Direito; Simp6sio de Direito M6dico; e, por Gim, o Simp6sio

Internacional de Iniciagio Ciendfica da USP, a segundo etapa. Nessa etapa sio indicados por
casa Faculdade sais alunos para participarem com apresentagao de uabalhos ciendficos. Esse
evento aconteceu no Centro de Difusio Internacional do CamPwi USP - Butanti. Em seguida,
informs que a Profs. Massa justificou sua aus6ncia. Ela esb junto a Capes participando dc uma

Comissio de Reavaliagio em termos de recursos e reapreciagao das notes dadas no campo de
p6s-graduagio, nas areas relacionadas a Economic c Administragao. Ela foi convocada pda

Capes, por isso, justiflcada flca a aus8ncia da Profs. Mafia. Diz que, agora, tem uma etapa que
gostaria dc aprcssar, que sio as eleig6es. Tnforma quc as c6dulas serif distribufdas c vio colher

os votos. Nomeia dots professores para acompanharem os trabalhos: Prof. Nelson Mannrich e
Prof. Dr. Andre Ramos Tavares . Comunica que a proclamagao scri rcalizada no Gim c cano haha

empate segulrio os crit6rios para desempatat. Esclarece que a Comissio proclama os resultados

e a Congregagio homologs. Dcpois da proclamagio dos resuJtados t6m os recursos. O EfQf
D!: :Apdl6 R !DQ$ T4v ! $ diz que ele e o Prof. Nelson Mannrich fizeram a confer6ncia.
Informs que somente na primeira eleigio nio sio utilizados os crit6rios de desempate. Segue
com a prnclamagao dos resultados. 3 - Eleig6es para Presidentes e Vice-Presidentes das
Comiss6es Estatutirias: 3.1 - Comissio de Graduagao. Chapas inscritas, Presidents e
Vice-Presidente, respectivamente: I ') Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos
Coelho e Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua; 2') Prof. Dr. Alessandro
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Hirata e Profa. Dra. Mana Paula Costa Bertran Mufioz. A I ' chaps, composta pelos Prof.
Dr. Nunn Manuel Morgadinho dos Santos Coelho e Prof. Dr. Mircio Henrique Pereira
Ponzilacqua, obteve ll (ooze) votos; a 2' chaps, composta pelos Prof. Dr. Alessandro Hirata e

Profs. Dra. Maria Paula Costa Bertram Mufioz, obteve 9 (nove) votos. A Congregagao, por
maioria (onze votos dos vinte membros presented) elege para Presidente e Vice-
Presidente da Comissio de Graduagao, respectivamente, os Profs: Drs: Nuno Bjanue!
Morpadinho dos Santos Coelho e MArcio llenriaue Pereira Ponzilacaua. 3.2 - Comissio

dg.]:6s=Gfad!!ashe. Chapas inscritas, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente: I ')
Prof. Dr. Rubens Begak e Profs. Dra. Maria Hemilia Fonseca; 2') Prof.;.Dr. MArcio
Henrique Pereira Ponzilacqua e Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos; 3') Prof. Dr.
Gustavo Shad Diniz e Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira. A I ' chaps, composta pelos Prof.
Dr. Rubens Begak e Profa. Dra. Maria HemiHa Fonseca, obteve lO (dez) votos; a 2' chaps,
composta pelog Prof. Dr. Mfrcio Henrique Pereira Ponzilacqua e Prof. Dr. Thiago Marrara de

Matos, nio recebcu votos; a 3' chaps, composta pelos Prof. Dr. Gustavo Shad Diniz e Prof. Dr.
Gustavo Assed Ferreira, recebeu lO (dez) votos. Havendo empate entre as I ' e 3' chapas,
sio utilizados os crit6rios de desempate. Ocorrendo kinda empath nos doin ptimeiros
crit6rios de desempate, no terceiro, "por tempo de servigo na Universidade de Sgo
Paulon. s5o eleitos os Prof. Dr. Rubens Becak e Profs. Dra. Maria Hlemilia Fonseca
i2fz Presidente e Vice-Presidente. resoectivamente. da Comiss4o de P6s-Graduacio.

3.3 - Comiss5o de Pesquisa. Chapas inscritas, Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente: I ') Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos e Prof. Dr. Umberto Celli
Junior; 2') Profa. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima e Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira
Rodriguez. A I ' chapa, composta pelos Prof. Dr. Thiago Nfarrara de Matos e Prof. Dr.
Umberto Cello Junior, obteve lO (dcz) votos; a 2' chaka, composta Profs. Dra. Cintia Rosa
Pereira de lima e Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, obteve lO (dez) votos. Pelos
crit6rios de desempate, no segundo crit6rio, o Vice-Presidents no cano o Prof. Umberto
Cell Junior como Professor Titular vence a primeira chapa. Sio eleitos. Presidente e
Vice-Presidente da Comissio :de Pesauisa. resDectivamente, os Prof. Dr. Thiaao
Mall ar a de Matos e Prof. Dr. Umberto Celli Tudor. 3.4 - Comissio de Culture e

ExtQnsao Universitiria. Chapas insctitas, Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente: I ') Profs. Dra. Fabiana Cristina Severie Prof. Dr. Marcia Henrique
Pereira Ponzilacqua; 2') Profs. Dra. Maria Hemilia Fonseca e Prof. Dr. juno Manuel
Morgadinho dos Santos Coelho; 3') Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira e Prof. Dr. Claudio
do Prado Amaral. A I ' chaps, composta pelos Profs. Dra. Fabiana Cristina Severie Prof. Dr.

Mircio Henrique Pereira Ponzilacqua, obteve lO (dez) votos; a 2' chaps, composta pelts Profs.

Dra. Maria Hemilia Fonseca e Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, nio
recebeu votos; a 3' chaps, composta pelos Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira e Prof, Dr. Claudio
do Prado Amaral, recebeu lO (dez) votos. Havendo empate entre as I ' e 3' chapas, sio
utilizados os crit6rios de desempate. No terceiro crit6rio de desempate, por tempo de
servigo na Universidade de Sio Paulo, sio eleitos Presidente e Vice-Presidente da

Pggjna 3 I ]] Av. Bandeirantcs , 3900 CazwPw.r da USP
14040-906 Ribeirio Proto-SP

T } F 55 (16) 3315-4954
www.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERTBEIRAOPRETO
.Assbtancia q2cntca .Acad2mica

l
l
l
l
l
l

l
l
l
]

l
l
l
l
l
l
l
l
]

l

l

l
l
l

l

l
l
l
l
l
l

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

56

57

58

59

60

11;o!!!issga de (;111tura e Extensgo Universitfria. resDectivamenlf, Q Prof. Dr. Gustavo
Assad Ferreira e Prof. Dr. C]audio do Pr ado Amal a]. A Senhdra ])iretora "abriu" um

periods de dez minutos para recursos. A Prof. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima questions
onde consta no edital que a titulagio dos suplentes seri considerada e segue at6 a mesa para
confirmar a informagio. Nio havendo recursos, a Ss!!!!era..D!!flora agradece os Profs. Andre
Ramos Tavares e Nelson Mannrich e confirms os tesultados das eleig€5es com os nomes dos

novos Presidcntcs e Vice-Presidentes das Comiss(3es Estatutfrias. A Congregagao alum!!!!!ga
os resultados das eleig6es para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, das
Comissfies Estatutfrias, a saber: Comissio de Graduacio - Prof. Dr. Nuno Manuel

Motgadinho dos Santos Coelho e Prof. Dr. Mfrcio Henrique Pereira Ponzilacqua;
Comissio de P6s-Graduagao - Prof. Dr. Rubens Begak e Profs. Dra. Maria Hemilia
Fonseca; Comissio dq PQ$q14i$a - Prof. Dr. Thiago Marrara de Matos e Prof. Dr.
Umberto Cell Junior; Comissio de Cultura e ExlQn$jQ yniyQ!$il41ig - Prof. Dr. Gustavo
Assed Ferreira e Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral. 4 - Eleigfies para Membros das
seguintes Comiss6es Estatutirias: 4.1 - Comissio de Graduagao: I Membro Titular e il

Membro Suplente. A Scn!!ora..Diicleia informa que a Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de
Lima manifestou intetesse para ocupar este cargo de membro titular da Comissio de
Graduagao. Nio ha manifestagao de interesse quando a suplente. Pergunta se algum membro
tem interesse. Nio havendo manifestag6es, sohcitou a Profs. Cintia para fazed uma indicagao. A

Profs. Dra. Cintia Rosa PelQjl4 dQ Lilp4 indict a Profs. Dra. Eliana Franco Neme para sua
suplcnte. A Se!!1lefa...DlrflQra esclarece que a primeira eleigao, entio, serf elsa. 4.2 -
Comissio de Pesquisa: I Membro Titular e I Membro Suplente. A Sc!!!!era. D!!c!!!!ia:
comunica que manifestou intel'esse para membro titular da Comissio de Pesquisa o Prof. Dr.
Victor Gabriel de Oliveira Rodrigucz c o Prof. Dr. Alessandro Hirata como membro suplente.
Petgunta se ha mats algu6m que queira se candidatar. Nio havendo manifesrag6es, informs que

a chaps permanccc cssa. 4.3 - Comissio de Culture e ExtensAo Universitiria: I Membro

Titular e I Membro Suplente. A Ss!!bela.DlielQfa comunica que a Profs. Dra. Eliana
Franco Name manifcstou interesse para mcmbro titular da Comissio de Culture e Extensio.
Petgunta se algu6m tem intetesse como suplente. Comudca que o Prof. Dr. Guilherme Adolfo

dos Santos Mendes manifcstou interesse para suplente. Informa que fabio as trfs eleig6es e,
nests momento, sio distribuidas as c6dulas. Finalizada a contagem dos votos, a proclamagao
dos resultados. A Congregagao elege para membros titular e suplente, fespectivamente,
da Comissio de Graduacio: a Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima com doze votos e

a Profs. Dra. Eliana Franco Neme com dez votos, sendo que otto votos sio em bianco;
da Comiss5o de Pesquisa: o Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez com
quatorze votos e o Prof. Dr. Alessandro Hirata com Ooze votos, sendo que seis votos sio
em bianco; da Comissio de Culture e Extensio Universitaria: a Profs. Dra. Eliana
Franco Neme com doze votos e o Prof. Dr. Guilhenne Adolfo dos Santos Mendes com

doze votos, sendo que tito votos sio em bianco. 5 - Palavra aos Senhores Presidentes de
Comissfies: - Graduagao; - P6s-Gtaduagao; - Pesquisa; - Cultuta e Extensio
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Universitarja; - Relag6es Internacionais. Nio houve. 6 - Palavra aos Senhores Membros.
O Prof: Dr. Nelson Mannrich diz que 6 uma alegria ester aquia frente da Senhora Presidents,
nessa primeira sessio sobre a Diretoria. Deseja a Senhora Diretora muitas felicidades, diz que a

conhece ha muitos amos, trabalharatn )untos no Mackenzie e, posteriormente, no Largo de Sio
Francisco. Diz que acompanha o trabalho da Senhora Diretora ha muito tempo, a sua
dedicagio, a sua seriedade. Entao, ficou muito feliz de saber que aceitou esse cargo, concorreu e

foi eleita. Deseja que tenha 6xito em sua gestao. Tem certeza que todos aqui estio dispostos a
colaborarem, porque o que querem nio 6 s6 o 6xito de sua gestao, e sim, ao dado disso, esse
Casa continue crescendo como desde o comego, desde os ideais que sio plantados aqua. Sabe

que esb afinada com esses ideals e que des setio manddos, porque esse 6 a formula do sucesso.

Caso contrario, se nio river em vista o interesse da USP, nio valerie a pena. Diz que gabe que a

Senhora Diretora nio este aqui para fazed carreira, para nada a]6m de servir. Coma sempre fez,

continuarf fazendo. A Sf!!!!eia..D!!clQfa agradece as palavras do Prof. Manntich. O Elief.DL

U!!!bella.ff!!i:.Jl411iaf diz quc 6 a primeira vez com a palavra depois de ter terminado o seu
mankato e, nio podia ser difetente, quer cumprimentar a Senhora Diretora. Diz que como if
fez anteriormente, quer desejar-the muito sucesso a frente dessa Faculdade. Diz quc tcm certeza
disso, conhece a sua capacidade. Coloca-se, como la se colocou, a sua disposigio para ajudar a

Senhora Diretora e ajudar a Profs. Massa que, infelizmente, hole nio p6de estar presents. Ache

que a Profs. Monica como Diretora e a Profs. Massa como Vice-Diretora t6m plenas condig6es

de realizar um grande trabalho peta Faculdade. Diz que gostaria, tamb6m, de saudar os novos e
os reconduzidos membros da Congregagio, bem como desejar boas vindas aos Represenrantes

da Categoria dc Professores Doutores. Registry sous aguadecimentos ao Prof. Amincio e, ao
Prof. Lino, que, tamb6m, pardcipou da Congregagao. O Prof. Dr: Ignacio Maria Poveda
yda$Se diz que gostaria de somar as congratulag6es ao Prof. Nelson Mannrich c ao Prof.
Umberto Cellijunior, bem como saudar nova Diretoria da Faculdade, a Profs. Monica Herman
Salem Caggiano e a Profs. Massa Souza Ribeiro, que com deus trabalhos e suas experi6ncias

contribuirio para a exce18ncia dessa Faculdade, trilhando pelo caminho da setiedade acadamica,

pelo "cspirito p6blico '' quc a pautou dcsdc o scu inicio. Esclarece, apenas para nio haven

d6vida para o futuro, que em relagio aos Professores Titulares que fazem parte da
Congregagao, quc nio sc trata dc uma rcpresentagio da Faculdade de Direito do Largo de Sio
Francisco. Peso Estatuto e peso Regimento Gera], enquanto Unidade nova, como 6 o caso da

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, ipso 6 normal que selz assim. Nio tem kinda um
n6mero minimo de cinco Ptofessores TituJares. Entao, o Reitor nomeia Professores Titulares

para integral a Congrcgagao da Unidadc em questao. Diz que tanto isso nio 6 verdade, quc tcm
o Prof. Amincio que nio 6 da Faculdade de Direito do Largo de Sio Francisco, porque esse
crit6rio nio existe. E o Prof. lino, que o Prof. Cell mencionou, que era da Faculdade de
Filosofia de Ribeirio Preto. Entao, na vet'dade, sio Professores Titulares da Universidade de

Sio Paulo que por designagao do Reitor integram a Congregagao da Unidade que for, quando
isso se faz necessftio, para contemplat o ni3mero mfnimo estatutfrio e regimental. Comenta que

o Prof. Pedro DaUari if fez parte da Congregagao, quando era Diretor desta Escola, e prestou
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sempre um excelente servigo pda sua competancia, seu trabalho .e seu conhecimento do
funcionamento da Universidade, assim como o Prof. Amfncio. Agradece a todos os
Professores Titulares pda dedicagio e por estarem sempte presentes nas reunites mensais da
Congregagao para aludar esse Unidade a trilhar o seu caminho de sucesso. O ]:!Q!:.l!)U

Amfncio Jorge Silva Nunes de Oliveira agradece pda opottunidade da sua participagio na
Conga:egagao e diz que aprendeu molto aqui. Deseja boa softe a nova Diregio e que esb muito

felix com esse eleigio. Deseja boa sorte a todd Faculdade dc Dircito de Ribeirio Preto. Diz que
Rcou felix com a volta do Prof. Pedro Dallari na Congregagio, que ele conttibuiri muito com a

Unidade, pdas raz6es que o Prof. Poveda la mencionou. Agradece ao Prof. Cello pda
oportunidade. O Prof. Dr. Rube!!tB€94k diz que quer se juntar a t6dos is saudag6es a nova
Diregao da Unidade e que isso la foi feito de sua parte pessoalmente. Agradece as novas
Representag6es. Agradece em especial aqueles que deixam a Representagao e parabeniza os
novos membros e os membros teconduzidos. Agradece o Prof. Amancio, o Prof. Jose Lino,

hole nio esb presente, mas que tamb6m os ajudou muito. Agradece o Prof. Mannrich, sempre
presente. Deseja boas vindas ao Prof. Dt. Andre Ramos Tavares . Agradece ao Prof. Umberto
Cellilunior. Agtadcce a presenga do Secretirio Gerd, Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco,
sempre aqui, somando. Ache quc judo ipso tem que ser dito para constar em Ata, realmente.

Agradece a votagio que obteve na Comissio de P6s-Graduagio. Diz para esperarem de sua
parte e, com certeza das outras Comissdes, pensa que seri da mesma maneita, Representag6es

ativas, que realmente somem ao que a Faculdade dove ser. Cumprimenta os que forum eleitos e

os que disputaram, pols 6 assim que o ambiente democridco dove ser. Agradece sempre a
Representagao Discente e Funcional, nio poderia deixar de faze-1o. Deseja bom trabalho a
todos. A Setvidora D4Djel4 VQlii$$i111e GQ! $ diz que gostaria de deixar os votos, que
fizeram nas eleig6es das Comiss6es, abertos, pols foi respcitando a malaria dos votos quc
obtiveram com a pesquisa entre os servidores aqua da Faculdade. Diz que foi um processo
bastante democritico. Declare quc os votos da Representagao dos Scrvidot'es T6cnicos e

Administrativos forum respeitando a maioda dos votos: Comissio dc Graduagio -- Chapa],
Prof. Nuno c Prof. Marcio; Comissio de P6s-Graduagio: Chaps 3 -- Prof. Gustavo Diniz c
Prof. Gustavo Assad; Comissio de Pesquisa -- Chaps ] -- Prof. Nf artara e Prof. Celli; Comissio

dc Culture e Extensio Universitiria - Profs. Fabiana c Prof. Mfrcio. Diz quc 6 somcntc para
deixar registrado, pols foi um processo bastante democridco. A Sf!!!!era 11ilelefa esclarece

que, na verdade, 6 um voto a descobcrto c o voto 6 sigiloso. Gostaria que isso fosse registrado

tamb6m. O Prof. Dr: Andre B !DQ$ T y ! $ deseja sucesso na gestao da nova Ditetoria,

agradecc a oportunidadc c cspera contribuir com a Faculdadc. O Ac. Yan Bogado Funck
ilustta que os discentes tamb6m votaram por meio de processo democrftico que foi realizado

por um debate no Centro Acad6mico, com aptesentagio e discussio das cartas/programas que
forum feitas pelos docentes. Foi um amplo debate sobte o futuro e o que esperam para a
Faculdade. Declare os votos realizados pda Representagao Discente. Declare quc votaram:
Comissio de Graduagao -- Chapel, Prof. Nunn e Prof. Mircio; Comissio de P6s-Graduagao:

Chaps I -- Prof. Begak e Profs. Maria Hemilla; Comissio de Pesquisa -- Chaps I -- Prof. Marrara
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e Prof. Cello; Comissio de Cultura e Extensio Universitfria - Profs. Fabiana e Prof. Mircio. O

!)!pL:])r: ]:gpaciQ Mana Poveda IVelasca esclarece que, embora a votagao deja secrete, alias,

depois de uma reforms relativamente recente do Estatuto da Universidade, esse tipo de eleigao
6 a Qnica que permanece secrete. Outtas votag6es que antigamente Cram secretes deixatam de
ser. Contudo, o voto secrete existe em favor do elector. Portanto, no cano especiHico daqueles

membros da Congregagao, Representantes de Categorias, des de cato representam uma

categoria, e se cano, como fez a Servidora Daniela c do Acad6mico Yan, quiserem, at6 em
respeito e atengao aqueles que os representam, t8m pleno direito de revelarem o seu vote.

Porque o que des nio estio 6 obrigados, constrangidos. E, sim, 6 at6 uma atitude democratica,
porque mostta como des reptesentam os sous reptesentados. Lembrando que na composigao

da Congtegagao, esse 6 uma situagio que se estende a diferentes outros membros que estio aqui

nesse Colegiado na condiglio de Represcntantes de Representados. A Sf!!!!Qla..!)!!flQla
esclarece que os votos a descobetto, 6 um voto, na verdade, de prestar contas. Assim, nio
haveria necessidade do Regimcnto mantel o sigilo. Diz que se o sigilo este mantido, 6: 1)
garantia do e]eitor e 2) gatantia da ]isura. Gat-anna nio s6 do e]eitor, mas da ]isura da consults
eleitoral. Diz que esse tipo de voto a descoberto 6 muito criticado da doutrina eleitoral.
Extremamente cridcado. ]l! o veto do comego dos sistemas eleitorais, do sistema de estudos das

elcig6es. E um vote vinculado. Primeira natureza luridica do mandato eletivo. Absolutamcnte
ignorada hole em dia. A ]?111&: Dl4:Eljana F'banco Neme diz que ''abrir os votos" numa

Congregagao desse tamanho, se mais pessoas abrirem sous votos, identiGicario os daqueles que

nio querem ter seus votos identiflicados. Esse 6 uma garantia que precisa ser cuidada, nio
apenas polo seu interesse pessoal, mas em relagao ao interesse do Colegiado. ll - ORDEM DO
DIA. 1 - REFERENDAR: 1.1 - PROCESSO: 2009.1.152.89.7 - CAMILO ZUFEIATO.
Pedido de recredenciamento junto a Comissio Especial de Regimes de Trabalho -
CERT, apresentado pelo interessado. - Curricula Lattes:

htD://lattcs.cppq.for/3975939347414}439 - Aprovado ad / 4enP dwa? do Conselho do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, em 15/09/2017, fjs. 138, com base no
parcccr favorivel da rclatora, Profs. Dra. Cintia Rosa Pcrcha de Lima, em 14/09/2017, fls.1 37.

Aprovado sd /€#pm#dw/w da Congregagao em ll/l0/2017, fls. 139-verso, com base no parecet
da relatora, Profs. Dra. Maria Paula Costa Berman Mufioz, opinando favoravelmente ao pcdido
do interessado, em 27/09/2017, fls. 139. O Ac. Yan Boeado Funk questions se no parecer
do recrcdenciamento do Prof. Camilo nio dcveria trader a quanddade de auras ministradas c se
isso nio serif um crit6rio solicitado pda CERT. Diz que o parecer baseia-se apenas no
Cwriculo Lattes aprescntado pelo docente. A Profa. Cintia Rosa Pereira de lima csclarccc

que o parecer foi baseado no Curriculo Lattes, pris foio inico documento que o docente
luntou. Diz que a CERT, inclusive no 61timo credenciamento, destacou a necessidade de
elencar as atividades que sio desempenhadas no perfodo do credenciamento. Diz que falou

com o Prof. Camilo que nio tinha apresentado ipso e que, entao, s6 poderia dar o parecer com

base no Currrculo Lattes. Diz que nio cabs ao relator fazed esse levantamento, cabe ao
interessado, polo pt6ptio parecer da CERT. Informs que como o Prof. Camino nio o fez,
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baseou o parecer no Curtfculo Lattes. Colocado em votagao, a Congregagao referenda, por
maioria dos votos (dezoito favoriveis e duas absteng6es), o despacho da Senhora
Diretora, is fls. 139-verso, que aprovou, com base no patecer da Profs. Dra. Maria Paula
Costa Bertran Mufioz, o pedido de tecredenciamento junto a Comiss5o Especial de
Regimes de Trabalho - CERT, apresentado pelo Prof. Dt. Camino Zufelato. Ausentou-se
da sale o Prof. Dr. Nelson Mannrich. 1.2 - PROCESSO: 2015.1.29.89.7 - LARA PERIEIRA

RIBEIRO. Pedido de recredenciamento junto a Comissgo Especial de Regimes de
Trabalho - CERT, apresentado pda interessada. - Curtfculo Lattes:

ht1111//lattes.cnpq-for/3582646{}25(}9969Q - Aprovado ad / i#f? dz/m do Conselho do

Departamento de Direito Privado e de Processo Civil em 04/09/2017, fls. 43, com base no
parecer favorive] do relator, Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva, em 01/09/2017, fls. 42.
Aprovado aZ /l#f? da#v da Congregagao em I I/l0/2017, fls. 45-verso, com base no parecer do
relator, Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez, opinando favoravelmente ao pedido da
interessada, em 27/09/20]7, fls.45. Nio havendo manifestag6es, em votagao, a

Congregagao referenda, por unanimidade dos presentes (dezenove membros), o

despacho da Senhora Diretora, is fls. 45-verso, que aprovou o pedido de
recredenciamento )unto a Comiss5o Especial de Regimes de Trabalho - CERT,

apresentado pda Profa. Dra. lara Pereira Ribeiro, com base no parecet do relator, Prof.
Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez. 2 - HOMOLOGAR: 2.1 - PROCESSO:
2016.1.603.89.6 - FACULDADE DE DljiEITO DE RIBEIRAO PliETO. Homologar os
representantes titulares e suplentes que comporao a Comissio Coordenadora de Curso,

em atendimento a Resolugao CoG N ' 5500 de 13/01/2009. - Lists dos representantes

titulares e suplenres, encaminhada peta Comissio de Graduagio em 21/09/2017, conforme fls.
31: ReDresentacio CG: Pr of. Dr. Cato Gracco Pinheiro Dias -- Titular e Prof. Dr. Nuno Manuel

Motgadinho dos Santos Coelho -- Suplente; lllCPEC$S!!!arie..!)!)!3: Prof. Dr. Claudio do Prado
Amaral -- Titular c Prof. Dr. Sebastiio Sergio da Si]veira -- Sup]cnte; !!S12tSEfnEaSilZ..!)]llB: Profs.

Dta. Maria Paula Costa Berrran Mufioz -- Titular e Prof. Dr. Alessandro Hitata -- Suplente;
Rcoresentacio DPP: Profs Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima -- Titular e Ptofa Dra. Flavin

Ttentini -- Suplente; Representagao Discente: Maria Eduardo Alencar Hidalgo -- Titular e

lzabella Cristina de Oliveira Borges -- Suplente; Joao Bapdsta Alvcs Boccaletto -- Titular e Lucas
Lopes de Fteiras da Silva -- Suplente. Colocado em votagao, a Congregagao, homologa, por

unanimidade, os fepresentantes titulares e suplentes que comporao a Comissio
Coordenadora de Curio, em atendimento a Resolugao CoG N ' 5500 de 13/01/2009.

Lista dos representantes titulares e suplentes, encaminhada pda Comissio de
Gr aduagao em 21/09/2017, conforme fls. 31: 1BeerCSe!!!aS5Q..CG:: Prof. Dr. Cato Gracco

Pinheiro Dias -- Titular e Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho --
Suplente; ;Bfplgss!!!afga.DDIE: Prof. Dr. Claudio do Prado Amaral -- Titular e Prof. Dr.
Sebastiio Sergio da Silveira -- Suplente; IB£121fgf!!!asia.11EB: Profa Dra. Maria Paula
Costa Bertram Munoz -- Titular e Prof. Dr. Alessandro Hitata -- Suplente; IBgzlf$f!!!asap
!)PE: Profs Dra. Cintia Rosa Pereira de lima -- Titular e Profa Dra. Flavin Trentini --
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Suplente; Representagao Discente: Maria Eduardo Alencar Hlidalgo -- Titular e lzabella

Cristina de Oliveira Borges -- Suplente; Jiao Baptiste Alves Boccaletto -- Titular e Lucas
Lopes de Freitas da Silva -- Suplente. Retina-se da bala, neste momento, o Prof. Dr. Victor

Gabriel de Oliveira Rodriguez. 3 - REIATORIO BIENAL DE ATIVIDADES
DOCENTES: 3.1 - PROCESS0: 20i15.1.388.89.7 - VICTOR GABRIEL DE 0LI'VElliA
RODRIGUEZ. Relat6rio Bienal de Atividades Docentes, referente ao pedodo de 2015 a
2017, apresentado pelo interessado. - Aprovado aZ / Imre dww do Conselho do Departamento

de Direito P6blico em 04/10/2017, fls. 422, com base no parecer favorfvel do relator, Prof. Dr.

Benedito Cerezzo Pereira Filho em 02/1 0/2017, fls. 421 . - Parecer do relator pda Congregagao,
Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso, opinando favoravelmente a aprovagao do relat6rio
apresentado pele interessado, em 25/10/2017, fls. 424-425. Em votagao, a Congregagao,

aprovou, por unanimidade dos presentes (dezenove membros), o Relat6rio Bienal de
Atividades Docentes, referente ao periodo de 2015 a 2017, apresentado pelo interessado,
com base no parecer do Prof. Dr. Jain Aparecido Cardoso. Nests momento, sai da sale o
Prof. Dr. Rubens Begak. 4 - ATIVIDADES SIMULT.ANEAS: 4.1 - PROCESSO:

2011.1.533.89.3 - CAMILO ZUFELATO. Solicitagao de autorizagao para o exercicio de
atividade simultanea, emissgo de parecer juridico, apresentada pelo interessado. -
Aprovado pe[o Chefs do Departamento de Direito Privado e Processo Civil em 25/10/2017,
fls. 227. - Parecer do relator pda Congregagao, Prof. Dr. Alessandro Hirata, opinando
favor avelmente ao pedido do interessado, em .31/10/2017, fls. 230. Em votagao, a
Congregagao aprovou, por unanimidade dos presentes (dezenove membros), a

solicitagao de autorizagao para o exercicio de atividade simultanea, emissio de parecer
juridico, apresentada pelo interessado, com base no parecer do Prof. Dr. Alessandro
Hirata. 4.2 - PROCESSO: 2016.1.602.89.0 - THIAGO M.ARRARA DE MATOS.

Solicitagao de autorizagao para o exercicio de atividade simultanea, realizagao de
consultoria acad6mica, apresentada pelo interessado. -. Aprovado polo Chafe do
Departamento de Direito P6bhco em 04/10/2017, fls. 19. - Parecer da relatora pda
Congregagio, Profs. Dra. Maria Paula Costa Bertram Mufioz, opinando favoravelmente ao
pedido do interessado, em 19/10/2017, fls. 21. O Prof. Dr. Victor Gabrie! de OlivQjr8
!!fldflgl4fZ qucstiona sobrc a neccssidadc dc fazcr a consultoria acad6mica. O E!!!!:..DL
G11SlavQ.:ASSCS! pede vistas do ptocesso. Questions se 6 uma questao formal, se precise passar

pda Congrega#ao. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda diz que, salvo cngano, o que cstabelece

na CERT, cano o caso passe peso Departamento nio necessity passer pda Congregagao,

atividadcs pontuais. Em votagao, a Congregagao aprovou, por unanimidade dos presented

(dezenove membros), a solicitagao de autorizagao para o exercicio de atividade

simultanea, realizagao de consultoria acad6mica, apresentada pelo interessado, com
base no parecer da Profa. Dra. Maria Paula Costa Bertran Munoz. A :Af..:!:afiSSZ

BfsdliZZa..flQ!!f cede vistas do processo, sendo concedidas. O Prof. Dr. Umberto Cello

J!!!!iQf diz que o pedido de vistas 6 um direito, portanto, nio vai contests-lo, mas gostaria de

deixar seu depoimento em favor dessa solicitagao feith pelo Prof. Dr. Marrara para o exercicio
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de atividade simultfnea. Diz que sabe que foi frito com toda a uanspar6ncia, obedeceu toda a
tramitagio necessatia, inclusive para prestar esse consujtoria acad8mica, salvo engano de sua
parte, pda Fundagao. Gostaria de deixar registrado isso. O Prof. Dr. Victor Gabriel de
f)!i)leila..IBedflgl4fz diz que nio foi eje quem pediu vista, contudo questions quando a
necessidade, se o professor li esb credenciado pda CERT, de fazed constantemente esse dpo

de pedido, la que ele tem subs horns diirias. Diz que nio tinha visto ipso passer pda
Congregagio e se dodo professor Hlzer quando fizer atividade simultanea, cada uma. Questionou
qual o cdt6rio que ele tem para faber esse pedido, pois ache que seriam virios que nio estio
vindo para a Congregagio. Diz que 6 apenas uma d6vida. Em sua opiniio, o credenciamento da

CERT la setia o suficiente, porque na vida dinimica que tem hole syria absolutamente inviivel,
fora a morosidade. Diz com todd respeito ao pedido de vistas que vai acontecer, ache que este

instaurando uma burocracia que, simplesmente, inviabiliza. Diz que ipso comega com o pedido
do pt6prio Prof. Thiago Marrata que, com todd respesito, gosta de cumprit muito a risca e, is

vezes, este preJudicando ele pr6prio. Diz que nio esb falando do pedido de vistas, mas o
proprio pedido do Prof. Marrara ]he parece exagerado. O Prof. Dr. Umberto Cellilunior diz

que s6 corrobora aquilo que disse, que & a preocupagao com a transpar6ncia. Diz que, talvez,
nem precisasse, mas faz ipso como uma complementagio, o que comprova a honestidade, a
transparfncia. O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez pede desculpas e diz que
nio este colocando em d6vida, muito pele contririo. S6 ache que se entrarem nesse tipo de

discussio, a{ apatece direito a vista, porque se tem parecer tem direito a anf]ise. ]sso vai
inviabilizar o pr6prio escopo do credenciamento da CERT. A Hilo set que sega um caso muito
exagerado. Questions o que serf analisado, se quanto dinheiro vai ganhar. Nio tem nenhum
crit6rio. O Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira diz que, apenas para corroborar o que disse o
Prof. Victor, devem saber se esse tips de pedido devs passat pda Congregagio. Ache que a
instrugao do pedido de vistas, talvez, sega hesse sentido, de observer se esse dpo de
proccdimcnto. Porque depots de homologado pda Casa, crib um precedents. Concorde com o

pedido de vistas, sobtetudo, peso aspecto forma], que 6 a preocupagio discente. O ]3rflLDL
Ignacio Maria Poveda Velasco diz que, salvo cngano, csti escrito na normativa da
Univetsidade que a autorizagio para o exercicio de atividade simultanea, a autorizaglio gen6tica

passe pda aprovagao da Congregagao, a CERT aprova e, entao, o doccntc ganha uma
autorizagao gen6rica. Cano a caso, o docente solicits ao departamento e baste a aprovagao do

dcpartamento para que esse atividade sein reahzada ''embaixo do guards-chuva" autorizado pda

CERT. Por ipso, ache que estes dais casos que vieram aqui, nio gabe o porqu6, t8m que checar.

Coma li dissc, salvo engano, cssa 6 a regra. Nio tcm o potquf estar aqui na Congregagio.
Forum as atividade autotizadas no departamento, sio as atividades pontuais e isso 6 suflciente.

A Sc!!!!eia..Direlefa diz que la 6 tradigao da casa. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
Velasco diz que nio tem a tradigao da Casa contra is regras da Univcrsidade. Diz que pods
gar antic, pois la este na Faculdade e na Universidade hf bastante tempo- A Sf!!!!el;a..!)ilf!!!fa:
diz que o faso de estat aqui na Congregagao nio nuli6lca o caso. O Prof. Dr. Ignacio Maria

Peveda..ydascQ diz que a tegra da Universidade 6 clara, devem checar..Pode estat enganado,
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mas a regra da Universidade 6 clara. Tendo autorizagao gcn6rica da CERT,cano a cano 6 o

departamento o que autoriza e pronto. lsso que 6 a regra da Universidade, devem checar. Pods

ester enganado, mas acha que nao.. A Sf!!!!efa.!)ifelQfa diz para checarem ia. Tiram de pauta.

Pede para buscar o Regimento para veriRicarem o que deve passat pain Congregagao. Porque se
a 61tima palavra nio 6 da Congregagao, 6 uma burocracia a menos. Por evidente que 6 muito
melhor. Pede autorizagao ao Colegiado para apreciagao por sistema de bloco os itens 5.1 e 5.2,
sendo autorizada. 5 - CRIAgAO DE DISCIPLINAS: 5.1 - PROCESSO: 2016.1.410.89.3 -
DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO. Criagao da discipline optativa/eletiva:
''Estado, Poder, Direito e Ideologia: uma visio a parter do cinema", proposta pelo Prof.
Dr. Rubens Begak. - Aprovada ad / #en?#d#w do Conselho do Departamento de Direito

PQblico em 18/07/2016, fls. 6, com base no parecer favotfvel do relator, Prof. Dr. Victor
Gabriel de Oliveira Rodriguez, em 14/07/201 6, fls. 5. - Aprovada pda Comissio de Graduagao
em 28/04/2017, fls. 7. - Parecer da relatora pda Congregagao, Ptofa. Dra. Cfntia Rosa Pereira

de Lima, opinando favoravelmente a proposta apresentada pele Prof. Dr. Rubens Begak, com
ressalva, em 14./09/2017, fls. 9-11. 5.2 - PROCESSO: 2016.1.327.89.9 - DEPART.AMENTO
DE DIREITO PRIVADO E: DE PROCESSO CIVIL. Criagao da disciplina
optativa/eletiva: ".Agroneg6cio: titulos de cr6dito, seguro agrlcola e securitizagao de
recebiveis" (Agrobusiness: ; negotiable instruments, agricultural insurance and
securization), proposta pelo Prof. Dr. Rog6rio Alessandte de Oliveira Castro. - Aprovada
pelo Conselho do Departamento de Direito Privado e dc Processo Civil em 03/05, fls. 6, e em
07/06/2016, fls. 11. - Aprovada pda Comissio de Graduagao em 28/04/2017, fls. 12. - Parecer
do relator pda Congregagio, Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira, opinando favoravelmente a
proposer apresentada polo Prof. Dr. Rog6rio Alessandre de Oliveira Castro, em 19/09/2017,
fls. 14. Votad6s em bloco, os itens 5.1 e 5.2 criagao das disciplinas optativas/eletivas:
itEstado, Poder, Direito e Ideologia: uma visio a partir do cinema", proposta pelo Prof.
Dr. Rubens Begak e ''Agroneg6cio: titulos de cr6dito, seguro agricola e securitizagao de
recebiveis", proposta pelo Prof. Dr. Rog6rio Alessandre de Oliveira Castro s3o
aprovadas por unanimidade pda Congregagao, com base nos pareceres da Profs. Dta.
Cintia Rosa Pereira de Lima e Prof. Dr. Gustavo Asked Ferreira, respectivamente. 6 -
REVISTA DIGITAL DE DljiEITO TRIBUTARIO: 6.1 - PROCESSO: 2017.1.239.89.3 -
DEPART.AMENTO DE DIREITO PtIJBLICO. Reconhecimento institucional da
Revista Digital de Direito Tributfrio - RDDT/USP. Projeto elaborado pele Prof. Dr.
Guilhemle Adolfo dos Santos Mendes. - Aprovado pele Conselho do Departamento de
Direito P6blico em 14/06/2017, fls. 20, com base no parcccr favorivel da relatora, Profs. Dra.
Fabiana Cristina Seven, em 01/06/2017, fls. 18. - Parecer do relator pda Congtegagio, Prof.

Dr. Paulo Eduardo Alves da Silva, opinando favoravelmente pda aprovagao do projeto
apresentado polo Prof. Dr. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, em 26/09/2017, fls. 22. O
Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda 'Velasco diz que gostaria de parabenizar a iniciativa do Prof.

Gui[herme pe[o projeto apresentado. Ache que van ]inha daqui]o que a pr6pria Universidade
entende como ser a forma mais adcquada. Revistas digitais t6m dinamismo, preservam a
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qualidade e ao mesmo tempo diminui os custom que muitas vezes as impresses trazem. Em
votagao, a Congregagao aprovou por unanimidade, o teconhecimento institucional da
Revista Digital de Direito Tributirio - RDDT/USP - projeto elaborado peso Prof. Dr.
Guilhemie Adolfo dos Santos Mendes, com base no parecer do Prof. Dr. Paulo Eduardo
Alves da Silva. 7 - CONCURSO PARA PROFESSOR DOUTOR: 7.1 -
PROTOCOLADO: 2017.5.40.89.0 - FACULD.ADE I)E DIREITO DE RIBEIRAO
PRETO. Candidatos inscritos e sugestao de nomes para composigao da Banca
Examinadora apresentada pelo Departamento de Direito Piblico, para o Concurso de
Professor Doutot na area de Diteito Econ6mico e Finangas P6blicas e Orgamento,
Edital 17/2017. Ca!!didalQt.!!!ssdlQa: Gabriel Loretto Lochagin (fls. 22-27); Daniel Freire e
Almeida (fls. 28-33); Paula Ariane Freire (fls. 34 38); Renato Ribeiro de Almeida (fls. 39-45);
Rafael Madureira dos Anjos (fls. 46-51). Banca Examinadota, aprovada polo Conselho do
Departamento de Direito Piiblico em 27/09/2017, fls. 53: .!.!B41afB: Prof. Assoc. Gustavo
Assed Ferreira (FDRP/USP); Profs Dra. Juliana Oliveira Dominguez (FDRP/USP); Profs. Dra.

Nlarcia Carla Pereira Ribciro (PUC/PR); Prof. Dr. Jose Marcelo Martins Proenga

(DCO/FD/USP); Prof. Assoc. Estevio Horvath (DEF/FD/USP). S111Zlf!!!W: Prof. Dr.
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (FDRP/USP); Prof. Dr. Alexandre Nishioka
(FDRP/USP); Prof. Dr. Diego R. Coutinho (DEF/FD/USP); Prof. Dr. Rodrigo Luis

Kanayama (UFPR); Prof. Dr. Vinicius Marques de Carvalho Carvalho (DCO/FD/USP).
Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima, em 25/1 0/201 7,

opinando favoravelmente pdas cinco insctig6es dos candidatos supra relacionados, bem como
dos membros titulares e suplentes indicados e aprovados polo Conselho do Departamento de

Diteito P6bhco para comporem a Banca Examinadora do Concurso para Professor Doctor

Edital FDRP N ' 17/2017, fls. 55-60. O Prof. Dr. Nelson Mannrich diz quc Rcou prcocupado

com esse composigio, entendendo que devetiam tef alguns nomes a mais. Diz que se grata de
um concurso de ingresso que esb se tornando mais rata, porque os quadros foram
preenchidos. O ingresso de um professor novo 6 muito importante e nio seri tio comum isso
ocorrer. Eases concursos devem scr do mais alto navel, como cstf scndo aqui, apcnas csti
querendo colocar algo para mellor. Nada contra nenhum nome, muito belo contritio, alguns

ncm conhcce e nem 6 dcssa area. Diz que scntiu malta do Rome do Prof. Umberto Cell Junior,
Professor Titular desta Casa. Poderia exatamente ester hesse concurso. Como nio atua na area

dcssc Dcpartamento, deve ter alguma fazio para ipso. Diz sc nio 6 o caso de pcnsarcm no
nome do Prof. Umberto Cello Junior. Agora, com a entrada do Prof. Dr. Andre Ramos Tavates

que 6 um Professor Titular, aris, acompanha a carreira delc hi tanto tempo Ja e com
admiragao Ache que serra o caso de uma oportunidade, inclusive, do Prof. Andre ester mils
envolvido com a Unidade. A16m de, obviamente, set Professor Titular e tet esse catreira
consagrada. lsso engrandeceria esse banca. Peso quc v6 nio tem Professor Titular, nio se
lembra. Enfim, sio dubs sugest6es e como nio 6 um Professor da Unidade propriamente dita e

nem da area de Diteito Econ6mico, entao, obvio que sua sugestio devs ser vista com
parcimt3nia, apenas Data colabotar. O Pn)f. Dr AmAncio Jorge Silva dunes de Oliveira diz
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que endossa as palavras do Prof. Dr. Nelson Mannrich. Diz que as sugest6es sio muito boas.

Complements que nio apenas a exce16ncia do panto de vista de pesquisa e substantivo, mas

tamb6m a presenga de titular na banca, por uma questao institucional. De experi6ncia
instituciona] que este contratando um novo docente da Casa. Ache esse aspecto fundamental,
nio apenas a especializagao do concurso, mas ramb6m a experi6ncia institucional. O PreLDL
B!!!ZC!!a.BfSak diz que vai da mesma linda e subscreve integralmente as manifestag6es do Prof.

Manmich e Prof. Amancio, no sentido de que at6 a reuniio do Departamento, se Ihe permitem
a expressao, foi "quente". Apareceu uma s6rie de quest6es ali, esperadas at6, se for o cano
aparecerao no momento especifico, contra um dos componentes da banca. Mas chamou a

atengio at6, pois tem o Primeiro Titular na Casa que foi Diretor, Prof. Dr. Umberto Celli

Junior, com uma. imporEandssima conuibuigao na area. Entao, havetia at6 uma homenagem
lusts, mas, sobretudo, sc nio figurasse at6 uma distorgao da maneira coma viram conduzindo as

bancas e as indicag6es sempre aqua nests faculdade, especificamente nesta Congregagio. Agora,

mats uma vez sendo citado o noms do Prof. Dr. Andre Ramos Tavares , Professor Titular de

Direito Econfimico do Largo de Sio Francisco e componente desta Congregagio, traria um
brilho maior, sem nenhum dem6rito aos nomcs que sio excelentes, parte delis conhece, mas os
outros conhece a rama. Ache que esse dots nomes 6 at6 um dever fazerem a indicagio. O :A&

Lucas Vieir a Carv41bQ diz que vai da mesma linha que Professores colocaram. Gostaria, no
entanto, que fosse discutido junto com os comes do Prof. Cellie Prof. Andre, o do Prof.
Thiago Marrara dc Matos que, tamb6m, 6 um Professor Associado do Departamento. Acredita
que tem certs relagao com o temp. Esse 6 sua sugestao para o Co]egiado. O ]:!eLDr:..G!!slwa
:Assad.l!!facira diz que rende ihomcnagem do Prof. Nelson Mannrich, mas na sua fungio

institucional como Chafe de Departamento precise tentar zelar pelo que foi deciclido pele
colegiado, nio .polos dois votos contra'ios. O Departamcnto teve uma reuniio, coma disse o
Prof. Begak, bem acalorada. Mas, de rata, o Departamento decidiu por ample maioria, 80% ou

90% dos votos, dais votos contrfrios ou absteng6es, por esse banca. Diz que pda sua fungao

instituciona] pede pda manutengio da banca e pda observagao do que democraticamente
c[egeu o Depattamento dc Dircito P6b]ico. O ])!of: Dr-(;ui]herme Ado]fo dp$ $aDIQ$

Mf!!dw dz que gostat:ia de falar em nome da Profs. Juliana, mas, tamb6m, em noms do Prof.

Gustavo. Relembra uma discussio quc houve aqui, cr6 que foia Prof. Mannrich quc lcvantou
na 6poca, tiveram at6 uma converse com o Prof. Ignacio. Na 6poca de uma banca de livre
Doc6ncia, em que foi mMtar da tele dc quc deveria scr toda composta por Pro6essores

Titulares. Evidentemente, nio hi nenhuma d6vida, de que os Professores Titulares sio os mats
experimcntcs. Sc recorda que, na 6poca, lembraram at6 do hist6rico das bancas do inicio da

formagao da Faculdade etc. e tiveram um processo de rea6irmar a Faculdade, de Ptofessores da

Casa, efetivamente, participarem das bancas. Diz que fda tamb6m em nome de Representante
dos Professotes Doutores que 6, de um grau hierarquico menor, mas, efetivamente, tends
participagao. Diz que a pr6pria Diretora da Unidade 6 1ivre-Docente, nio 6 Professora Titular.

Entio, seguindo esse 16gica, reafitmando a expel'i6ncia dos Professores Titulares, mas a Profs.

Juliana ''carregou o piano da discipline" com o Prof. Gustavo, com o afastameflto da Profs.
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Ana Carla. Em sua opiniio 6 fundamental a participagao da Profs. Juliana. O Prof. Gustavo,
evidentemente, apoiou esse discipline com o afastamento da Profs. Ana Carla. O Prof. Gustavo

deu esse disciphna apoiando a Profs. Juliana e, tamb6m, 6 o Chafe do Departamento. Queria

expos, pols esse 6 o crit6rio que irf adotar em sua votagio, coin todd admiragao ao Prof.
Umberto Cellijunior e o Prof. Dr. Andre Ramos Tavarcs . A Profs. Dta. Cristina Godoy
Bffnafde..df.Q!!yflia considers, em que pese todas as manifestag6es aqui realizadas, gostaria

de destacar alguns elementos que compuseram essa decisio dessa banca examinadora. Primeiro

de tudo, s6 possuem tr8s departamentos. O Departamento de Direito Pdblico 6 muito
heterog6neo, tem Direito Penal, Internacional, Constitucional, Econ6mico e Financeiro, em
sumo. Pottanto, coma possuem uma Unidade recente, tem apenas um Professor Titular, o Prof.

Dr. Umberto Cello Junior, Especialista, isso 6 inconteste, o reconhecimento dole na area de
Com6rcio Internacional, que nio 6 objeto do edital para esse concurso. Todos os membros
titulares e, tamb6m, os membros suplentes da banca sio da area de Econ6mico e Financeiro,

exatamente, para fazerem uma avaliagio adequada em relagao a esse concurso, devido is
especifjcidades. Quando dverem mats titulares, e coda um compondo e se destacando em caan

uma das areas, a{, talvez, poderiam pensar exatamcnte nessa questao da hierarquia, que 6 muito

importante dentro da Universidade de Sio Paulo. Em segundo lugar, gostaria de faint que o
Prof. Gustavo Assad Ferreira juntamente com a Profs. Juliana foio docents que assumiu a
responsabilidade e ministrou as aulas de Direito Econ(3mico. Nico s6 isso possum um curso de

Especializagao na Unidade na area de Direito Econ6mico. O Prof. Gustavo Asked Ferreira, por

exemplo, otienta mais de ttinta Uabalhos atualmente para a defesa que vai ocorrer ano que vem.
Entao, 6 inconteste a especialidade de ambos, assam como a Profs. Dra. Marcia Carla Pereira

Ribeiro (PUC/PR), Profcssora de genome, com produgao de destaque na area. Ao mesmo
tcmpo, tem o Prof. Jose Marcelo Martins Proenga que 6 do
Largo de Sio Francisco com destaques en] Mercado de Capitals que tiimb6m 6 objeto do edital,
assam como Direito Financeiro e, mcsmo, Concorrencial, c Estevio Horvath, cuba especialidadc
6 Diteito Financeiro. Assam como o Nlauricio Conti, por6m, foi orientador de um dos
candidatos desse concurso. O Prof. Regis de Oliveira que hole 6 aposcntado. Entao, gostaria de

destacar que esse banca foi, ptincipalmente, pelos doccntes da Casa que sio a Ptofa. Juliana
Oliveira Domingucs c o Prof, Gustavo Assad Fcrrcira. Unidos, exatamcnte, pelo fate da
orientagio, da cargo de disciphnas ministradas, o curso de especializagao e a quantidade de
orientag6es e trabalhos, publicag6es quc amboy t8m na orca if, cm rclagio aos outros doccntcs

que nio sio da Faculdade de Ribeirio Prego. E porque todd linda de pesquisa, produgio,
oricntagao de todos estes cstio alinhadas dentro desse concurso que vai scr cfctivado. O Ef!!f
Dr. Andt6 Ramos Tavares diz que gostatia de registrar que se alinha a esse defesa enfitica das

qualificag6es de todos que estio af. Mas, obviamente, nio poderia deixar de ressaltar as
qualidades e os m6ritos acad6tnicos de todos des. Diz ao Prof. Gustavo para, por favor, que
nio considere que sega alguma coisa pcssoal. Mas, gostaria de fazed algumas observag6es que

ache que sio pertinentes e, talvez, possum considerar, eventualmente, aqua. Primeiro lugar
concorde que ha de se, alguma madeira, privilegiar os professotes da Casa. Diz que nio este
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fazendo discurso para que participe, de forma alguma, jamais, em nenhum moments, que nio
levem a sua fda para esse Indo. Acho que os professores da Casa, de alguma maneira, precisam
ser enaltecidos, inclusive no moments de ingresso de novos professores. Sio estes professotes

que levam a Faculdade, carregam a Facujdade, e conseguem, efetivamente, dar a esse Faculdade

o noms e a atividade que ela tem. Ache que o Prof. Umberto Cellijunior tem uma produgao
que, ele pelo menos conhece, 6 dentto da area do Com6rcio Internacional de cato, como la foi
colocado aqui. Envolve, sim, as Relag6es Econ8micas Internacionais de maneira que, tamb6m,

nio v6 nesse ponto motivo algum para a retirada dessa lists de alguns qualificadfssimos comes
para participar deste momento de ingresso. Enfim, queria s6 deixar esse registry, tamb6m, do

seu modo de ver. Ache que teriam todd aptidao, sabem disco, para faber uma boa e uma
adequada anilise e exame dos candidatos. Diz que gostaria de discordar um pouquinho com
relagao a ader6ncia dos outros professores que estio indicados na banca. T6m dois professores
de Direito Comercial, na verdade. No seu modo de ver, neste momento em que a Faculdade
precise, sempre e, sobretudo, especialmente agora, scmpre prestar contas, tem um processo em

que eja se apresenta numb banca quali6icada e aderente, porque ache que nio 6 suRiciente uma
banca qualinicada. Ela 6 uma banca quali6icada, os suplentes sio quahficados, agora, Ihe causa
estranheza, por exemplo, o Prof. Diogo aparece la embaixo, como terceiro suplente. O Prof.

Diogo 6 Professor Associado de Direito Econ6mico. Esse disciplina, se desculpa, 6 em I)ireito

Econ6mico. Diz que la faz sua ptimeira sugestao: o Prof. Proenga, acredita que ele juntamente
com a Profs. Marcia, que Ihe pcrdoem, mas des desestabilizam o Direito Econ(3mico ncssa

banca. Nio analisou quem sio os candidatos. Diz que nio sabe se ha algu6m com maior
inclinagao para area do Direito Privado. Mas, acha que numb banca de Direito Econ8mico,

independente de qual 6 exatamente a discipline que venha oferecer. Syria muito mais oportuno,

cocrcnte, c legitimo, que tivessem, por excmplo, isso para nio mcxcr nos nomes que forum

votados no Departamento, o Prof. Diogo. Porque o Prof. Diogo que 6 de Direito Econ(5mico.

Esse banca 6 de Direito Econ8mico, quc Ihc pcrdoem, nio 6 de Dircito Comercial. Ningu6m

vai chamar o professor de Direito Econ6mico para uma banca de Comercial, porque nio faz
scntido tamb6m. Agora, numa primeira chamada ache que nio faz sentido. Ap6s uma tentativa

de montar a banca, num dia em que ningu6m mais pode, sabem que pode acontecer. Depots, la

cmbaixo, acaba tendo que chamar um professor dc Direito Comercial, ipso acontecc
rotineiramente em outras areas sempre. Agora, "de cara" estio chamando a Profs. Marcia e o

Prof. Jose Marcelo que sio da orca dc Comercial. Para os jornais s6 tem alguma pcquena
produgao na area, como foi ditz aqua, telacionada a Concorr6ncia especifica. blas, 6 mesmo

muito especfnico. Tem produgao na Concorr6ncia. Agora, em rclagio a Propriedade Industrial,

depois em relagao a Segtedo de Ind6stria. Diz que nio esb de nenhuma forma desqualificando,
nio 6 isso. A Profs. Marcia o que ela apresenta de produgao, e isso este indicado no Lattes dos

Professores. Esb falando do que vale, porque s6 pode se basear no Lattes. Pode ser que esteja
equivocado, mas 6 o que des colocaram no Lattes. E a mesma coisa a Profs. Marcia. Ela se diz

Especialista e aqua especificamente nas areas de Direito Comercial, Direito Societfrio e em
todas as areas do Direito Comercial. O que ela faz e o que ela indict nas linhas de pesquisa nio

P4glna 15U.3i Av. Bandcirantcs , 3900 jazz?Pw.f da USP
14040-906 Ril)eirio Proto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
www.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.AssbtZacia qZc7tica .Acad2mtca

601

602

603

604

605

606
607

608

609

610
611

612
613

614

6]5
616

617

618
619
620

621

622

623
624
625

626

627
628

629
630

631

632

633

634
635

636
637

638
639

640

estio na area de Direito Econ(5mico. O que poderia se veri6lcar no cutrfculo deja que de cato
parece ter tide esse ptesenga foi na Anflise Econ8mica do Direito, totajmente diferente do

Diteito Econ8mico aqui. Ela nio coloca isso como a linha principal. lsso foi uma coisa
secundfria. Em sua opiniao deixar de pdvilegiar professor que sio da USP, nio esb falando do

seu Home, nio esb falando de si, o Depattamento coloca o Prof. Diogo terceito suplente. Com
todo respeito, la se conhecem ha algum tempo e, tamb6m, tem a mesma admiragio pelo Prof.
Guilherme de Direito Tributirio. Sabem que o Departamento aqui, como la foi dino, inclui areas

muito dfspares. Entao, precisam ter certo cuidado. Queria fazed, no mfnimo uma sugestao, de
que nio houvesse esse desequiHbrio para o Comercial. E diferente algu6m que tem um olhar de

Direito Comercial sobre o Direito Econ6mico e algu6m que tem olhar de Direito Econ(3mico,
eventualmcnte, inscreva-se em Comercial. E diferente. Em sua opiniio, queria trazer isso para
consideragao aqui da Congregagao. A Profa. Dra. Cristina Godov Bernardo de Oliveira diz
que nio este contrariando o posicionamento do Prof. Andre. Diz que, ar6 como 6 a primeira
Congregagio que o Prof. Andre esb presence, em algum tempo veriRcari todd a dinimica dos
Departamentos. E uma Unidade pequena e aqua nio fazem concutsos somente para uma area.
Por exemplo, isso nio 6 s6 Direito Econ8mico, mas Econ(3mico, Financeiro e Mercado de
Capitais. Acontece quc o Prof. Jose Proenga syria exatamente pautado nessa linda de Mercado

de Capitals Diz que tamb6m nio conhece a Profs. Marcia Carla e se pautou no Lattes deli, em

Mercado de Capitals. O Prof. Dr. Andre Ramos TavarQS diz que foi apresentado como sendo

na area de Direito Econ8mico e Finangas P6blicas e Orgamento. Diz que nio esb sabendo
disso. O Prof. Dr: Gustavo A$$ d F !!Qil4 diz que aproveitando a sugestao, salvo engano, eo

Prof. Jair aqui presents, a grade curricular do curso de Direito trazia Mercado de Capitais com

uma dlsciplina do Departamento de Direito Privado ligada a area de Direito Comercial. Diz que

o Prof. Jail, aqui, lembra. Conversaram longamcntc sobrc isso e ichat'am, por bem, trazer o
Mercado de Capitais para )unto do Direito Econ6mico e Financeito. Em que peso sein uma
materia [imite eBUe o Direito Comcrcia] Empresaria] e o Direito Econ6mico e Financeiro.

Entio, pot terem trazido esse discipline para ca, para o Depattamento de Direito P6blico, e pda
caracteristica ia apontada pda Ptofa. Cristina. Possuem um pcqucno compo docente. Essc compo

clocente, como ele foi instado a dar da auld de Econ6mico e Financeiro, por exemplo, por conte

do projeto de pesquisa da P6s-Graduagao em Direito e Desenvolvimento que 6 um fema do
Diteito Econ(5mico. Esse professor vem agtegat valor em Direito e Desenvolvimento, com
uma catactet'istica de maleabihdade para que ele possa tet um conhecimento um pouco mats
transversal do que se espetada numb grande Unidade da USP, com muitos professotes. Por
isso, esscs tomas dc Dircito que, aparentemcnte, cstio no limits cnttc Direito Comercial e
Diteito Econ6mico e Financeiro sio abarcadas no concurso, na prftica. ]sso se explica a
indicagao que, talvez, concorde com o Prof. Andre. O Departamento pode tet decidido polo
Prof. Proenga em aparente dettimento do Prof. Diogo Coutinho, que tem pesquisa

especiRcamente na area. Mas, a explicagio do Departamento a 6poca, da 16gica, e o noms da
pr6pria Profs. Marcia Carla foi apresentado pda pr6pria Profs. Juliana Domingues i6poca 6
pda especialidade em ter um cometcialista de raid dente:o do concutso. A indicagio da Profs.

Pigitla16 1 31 Av. Bandcirantcs , 3900 CaiwPwi da USP

14040-906 Ribeirio Pfeto-SP

T I F 55 (16) 3315-4954
unx«x,.direitorp.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.4ssbt2ncta q2cnica .Acad2mtca

641

642

643

644
645

646

647
648

649

650

651

652
653

654

655

656
657

658

659
660

661

662

663

664

665
666

667
668
669

670

671

672
673

674

675

676
677

678

679

680

Marcia Carla era para prestigiar um comercialista dentro de uma banca que deveri
necessariamente entre seus pontos abarcar o Mercado de Capitals. Esse 6 uma preocupagao do

Departamento. O Prof. Dr: Andre Bgoo$ T y ! $ diz que, ainda sim, para entenderem, vio

desestabilizar a banca em pool do Direito Comercial da parte que nio esb na chatnada do
concurso. Diz que, vio imaginar que ele viu, confessa que foi atlas, deu uma olhada e viu que
de fate o Mercado de Capitais este na disciplina do Direito Econ6mico, mas nio tinha
entendido que este concurso incluiria especinlcamente uma vaga para lecionar Mercado de
Capitais, torque isso nio esb claro. lsso 6 um problems. Ache que 6 um problems e podem at6

ver ipso depois. Mesmo que o Mercado de Capitals esteja incluido, concorda 6 preciso que
algu6m lecione a discipline. Mas, mesmo assam, Ihe parece muito forte ter uma banca composta

kinda por dots professores do Diteito Cometcial. Por exemplo, colocar aqua um outro professor
da Federal do Parang, o Prof. Kanayama, que por acaso o conhece. E excelente Professor de
Direito Financeiro. Se a vega 6 de Direito Financeiro, Orgamentirio e Econ6mico, continua
dizendo que para ele, se sentiria constrangido em aprovar uma banca com dois Professores
Titulares, como titulates da banca, da area de Direito Comercial. Ainda que chamem uma

disciplina, um t6pico, do Direito Comercial para o Direito Econ8mico como foi feito aqui. De
faso tinha visto, at6 Ihe chamou um pouco atengao, tentou engender qual elam as disciplines.
Achou muito intcressante. Mas, mesmo assim, achou que poderiam ptivilcgiar, ainda que fosse
o Financeiro ou mesmo que nio fosse o Financeiro. O Prof. Dr. Gustavo Assad Ferreira diz
que concorda com a posigao do Prof. Andre, no sentido de que t6m dois comcrcialistas. Diz
que tem que mantel o seu voto como Chafe de Departamento, na decisio do seu colegiado.
Mas dove diner que seu colegiado, falou, pretendia que o professor de, confessa aqui, que o
Prof. Diogo Coutinho esdvesse entre os membros permanentes em detrimento do btilhantismo

da Profs. Marcia Carla Pereira Ribeiro, que 6 uma grande comercia]ista.. ]l uma pessoa que
caminha dentro do p6blico e do privado, na area que millen como docente, de maneita
brilhante. Diz que concorde com a opiniio do Prof. Andre. Diz quc nio consegue imaginar
Prof. Diogo Coutinho fora dessa banca. Em que pese, se dente obrigado a seguit a
determinagio do seu colegiado. Ache que o Prof. Procnga, cm que pese sega do Departamento
de Direito Comercial, faz parte um pouco daquelas vicissitudes da coimla, Faculdade de Diteito
de Sio Paulo, tem alguns professores, absolutamcnte, Especialistas em Direito Comcrcial,
Direito [nternaciona[, mas que estio na Fijosofia. ]sso 6 normal. E natural na vida de uma
grande Unidade da USP. Quc csscs caminhos do Departamento nem sejam tio especfficos com

aquilo que se pesquisa. Entao, ache que o Professor, de cato, tem esse vids. Diz que, agora, de
cato, a Prof. Diego Coutinho numb banca dc Bcon6mico e Financeiro s6 abrilhantaria a banca.

Se Q Prof. Diogo Coutinho estivesse, na sua modesto opiniao, no lugar da Profs. Marcia Carla,
em que pose, pretends pedit, novamente, pda integridade da banca decidida pelo Depattamento

de Direito Pdblico. A Pfofa. Dra. Cristina Godoy Bemardo de Oliveira diz que em relagio
ao Prof. Proenga, ele acaba abarcando muitos cocos do edital. E, por 61timo, prestigiar o Prof.
Diogo Coutinho, que foi seu Professor no Largo Sio Francisco, na graduagao e p6s, e o
considers um noms de peso para esse area e se estivesse aqui s6 abtilhantatia o concurso. O
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Prof. Diogo Coutinho nio este coma o 61timo, na otdem. Gostaria de deixat registrado que ele
6 o primeiro em relagao aos externos. Os Profs. Guilherme e Alexandre sio indicados para
serem suplentes dos professores da Casa. Entio, nio deixaram o Prof. Coutinho coma o 61timo

dos suplentes, muito pele contririo. O Prof. Dt. Umberto Celliluniolt diz que nio queria se
manifestat, mas o seu name foi mencionado virias vezes. Diz que, em ptimeiro lugar, nio 6

Especialista em Direito Eleitoral como a Profs. Monica, mas vai declarat o seu voto aqua. Diz

que quer se abster dessa discussio. Esse 6 o seu voto, at6 porque queria agradecer aos colegas
que se lembtaram do seu notre e dizer que nio faz a menor questio de fazed parte dessa banca.

Mas, diz que algumas coisas precisam ser esclarecidas. Sabe que a Profs. Cristina nio 6
Especialista em Direito Internacional e mencionou a experi6ncia dele em Com6rcio
Internacional. Agora, a Professota Cristina langou recentemente um livro com a Profs. Juliana,
que 6 uma Especiahsta em Direito Econ8mico sobre a OMC (Organizagao Mundial do
Com6rcio). Entao, tem Direito Internacional Econ8mico. Acredita que a Profs. Cristina tenha
travado contato com o que sejam areas do Direito Internacional Econ(3mico. Diz iProfa.
Cristina que sempre defendeu a seguinte tele, inclusive como la tele oportunidade, e a esse
altura da vida, da sua carreira, nio precise tef receio de ter false mod6stia e diz que a Profs.
Cristina la presenciou isso, la teve oportunidade de pardcipar de bancas de orientandos sous no

exterior, Franca, Italia etc. Diz que estudou muito os debates que existem entry o Direito do

Com6rcio Internacional e entre Direito Internacional Econ(3mico. Faz uma distingio muito
clara entry os doin. O Direito Internacional Econ8mico 6 aquele cujas regras se aplicam aos
Estados. O Direito do Com6rcio Internacional, Stricto Sensu falando, 6 um direito cujas regras

se aplicam precipuamente aos agentes privados. Ora, quando se trata da aplicagao de regras aos
Estados, e neste livto que a Profs. Cristina publicou )unto com a Profs. Juliana percebeu que ha

uma s6rie de areas. Por exemplo, em Com6rcio e Servigos, modestamente, ele sempre foi
considerado o ptimeit-o e o major Especialista no Brasil em Cotn6rcio e Servigos na OMC.
Qucstiona sobre o quc trata o Com6rcio de Scrvigos. Foi convidado pda missio do Brasil em
Genebra para acompanhar as ncgociag6es do Com6rcio e Servigos na OMC. Questions sobre o

que data Com6rcio e Servigos. Diz que nada mais do que quest6es regulat6rias. Qucst6cs
regulat6rias econ8micas. Portanto, af, nests area incluio Diteito Internacional Econ6mico.
Indo um pouco maid a16m, quando se t6m outras rcgras, como as da OMC, Com6rcio dc Bens,
por exemplo, t6m as regras sobre Dumping. Questions o quc 6 ''Dumping", se nio 6 um
conceito de Direito Econ6mico. T6m as regras dc subsidies. Pcrgunta o quc sio subsidies se

nio materia Econ6mica. Entao, ache que dizer que estio dianne de um concurso culo
conhecimento de Direito Econ6mico, Direito Financeiro. Diz que nio 6 Especialista cm
Mercado de Capitals e nem quer ser. Mas esclarece que Direito Econ6mico tem situ a6inidade
com o que este sendo ptoposto nesse concurso. Se prevalecessc ipso, e nio tem a necessidade

de demonstrar nada, syria dizcr que ele nio produziu nada na sua vida. Porque se a Profs.
Cristina foi vcrificar no seu currfculo Lattes a sua produgio, inclusive a sua atuagio professional

que 6 reconhecida internacionalmente como Especialista em Diteito Econ8mico e
Administrativo das Telecomunicag6es, veda que nada mais 6 do que outta facets da sua
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especialidade em Direito Econ8mico e Internacional. At6 Direito Econ6mico e Administrativo.

At6 hole, se for verificar algumas revistas como Who's Who in Brazil, Who's Who in America, 6
um indivfduo que continua sendo recomendado na area de Telecomunicag6es. Questions o que

6 isso sergio Diteito Regulat6rio. Entao, simplesmente, diner o Prof. Cell reconhecidamente

gabaritado em Com6rcio Internacional 6 ignorar essa outta area. Diz repetir maid uma vez que
nio faz questao. alguma de participar do concurso. Quetia esclarecer isso. Diz que v6 com

muita tristeza, muita tristeza mesmo, a que panto chegaram aqui. Diz que nio esb vendo uma

discussio acad6mica. Esb vendo discuss6es aqui que refletem, lamentaVelmente, a divisio

politico que sC criou nessa Faculdade. lsso 6 muito piste. lsso nio 6 possivel. Nio devs
acontecer, porque sergio ele vai aproveitar esse espago aqua, a Profs. Mf)nice e a Profs. Massa

nio vio ter condig6es de governat. Diz ao Prof. Gustavo Assed que laments profundamente,
sabe o respeito que ele Ihe tem, que o Prof. Gustavo venha diner que a ponderagio do Prof.
Celia a respeito do Prof. Marrara sobte transpat6ncia era improcedente. Pede desculpa e diz que

esse questao com o Prof. Marrara 6 antiga. Entao, acha que a experi6ncia politico do Prof.

Gustavo Assed 6 maier do que dele. Diz que o Prof. Gustavo Asked conhece perfeitamente

politica. Entao, na verdade, isso foi uma retaliagao. Porque t6m que faber isso aqua. Diz que
veio aqua, 6 a.primeira vez que vem coma Ex-Diretor e v6 esse divisao, elsa mesquinhez

politico, com muita tristeza e repete que nio faz questio alguma. Diz que auer entrar em fErias,
sumit. Ainda mats vendo esse cenirio sombtio que v6. Diz a Profs. Monica que espera

realmcntc que tenha condit(5es )unto com a Profs. Massa repete a importancia da Profs. Maida
participar da gestao e de resolver esse problems. torque o que estio vendo hole a tarde aqua 6
meramente polftica. E politico. Nio cstio defendendo o intercssc dcssa Faculdade. Nio estio

vendo o que 6 mellor para a Faculdade. Os cursor estio escamoteados. Diz que, entao, 6 ipso.

E mais at6 um depoimento que ele gostaria de deixar. Diz que esb profundamente triste.
Entrlstecido mesmo de veri6icar a que ponto de hipocrisia que chegaram. Hipocrisia. E
lamcntivel que tenham chegado nesse panto. A Profa. Dra. Cristina Godoy Bemardo de
Qljzsila diz que O Prof. Umberto Cello Junior foi seu Professor no Largo de Sio Francisco,
tanto na graduagao como na p6s. Rcalmcnte, inclusive, participou. Acompanhou a banca do
Prof. Cello na Pantheon Paris, enquanto ela estava fazendo o seu p6s-doc. Diz que em nenhum
momcnto descjou desrespeitar o Prof. Cell, dc alguma forma quando qucstionou. Diz que

solicits desculpas ao Prof. Cello se, realmente, o atacou em relagio ao seu conhecimento. Quis

destacar. Diz que o Prof. Celli6 um expert em Com6rcio Internacional. Diz que o Prof. Celli
Ihe deu e6edvamente auras no Largo de Sio Francisco fiesta area e por ipso rcconhece em
relagao as subs produg6cs ncsta area. Pcde, entao, por favor, nem 6 o seu interesse. Diz ao Prof.

Umberto Cello Junior que realmente nio 6 da area de Direito Econ6mico. Sempre foi de
FilosoRla do Direito. Diz que a publicagao que, inclusive, o Prof. Celli foi no langamento, 6
grata. Tamb6m estava o Prof. Luiz Olavo que foi seu Professor no Largo de Sio Francisco. A

sua contribuigao 6 porque tem uma das suas hnhas que a Filosofia do Direito, Filoso6ia do
Direito Econ6mico Internacional e, inclusive, quando esteve em Oxford University Ricoh na
parte de Propriedade Intelectual. Mas tudo com enfoque em Filosonla, at6 o debate. Entao, foi
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nests linda que acabou aceitando o convite da Profs. Juliana. Entao, realmente, a sua linda 6 a

parte de FilosoRia com enFoque nas discuss6es em relagio ao Direito Econ(3mico Internacional.

Diz que nio este tentado de forma alguma ser uma Especialista nests area. Como des que sio

da Filosofia do Direito t6tn que tratar de Processo Penal, Diteito Civil, Econ6mico
Internacional, Propriedade Intelectual e na parte de Filosofla do Diteito Introdugio ao Estudo
de Direito, ao questionamento de metodologias e debates. Entao, de forma alguma ela 6
Especialista, realmente, em Direito Econ8mico Internacional. Quando escreveu com a Profs.
Juliana, nio foi esse o seu intento nos dois livros, o que o Prof. Cell pardcipa em conjunto em

re[agio a OMC e nem o Direito Econ8mico ]nternaciona]. Entao, quando esb fa]ando ipso,
quando falou em telagao a banca, esb falando como docente desta Unidade em relagio ao
edita], is disciplines que vio ester compostas e o que vai ser ministrado. Diz que nio esb
querendo como Especia]ista de Direito Econ(3mico ] nternacional debater isso. Pede desculpas

ao Prof. Celli se, realmente, o ofendeu quando ela falou. Pensou que estava elogiando quando

falou da sua Especialidade em Com6rcio Internacional. Diz quc de forma alguma foi scu
intento. Diz que nio tenta falar que 6 do Direito Econ8mico Internacional para ser uma
docente da area. Diz que 6 da Filoso6ia do Direito, estuda Direito Econ8mico Internacional
com outras areas. Porque FilosoRia do Direito pode contribui com sodas as ouuas areas. Assim

como, principa]mente, sua ]inha de enfoque em Direito Constituciona] e Teoria do Estado. O
PTQf Dr: Gy$tavQ As$Qd PQ!!Qjl4 diz que inicialmente, diz ao Prof. Umberto Cellijunior, que

a parte em que faz a sua fda, concorda, inteiramente, que hi mementos nessa Segio em que
estio diante de posig6es hip6critas, poh'ticas, e que o m6rito acad6mico nio vem sends
discutido com o fim devido. Concorde com algumas posig6es que sio verdadeiramente

mesquinhas. Diz que dividiri suns galas em dubs panes. No que diz respeito ibanca, as falls,
inclusive os debates com o Prof. Dr. Andre Ramos Tavares foi um debate absolutamcntc

t6cnico. Um debate que discute professores e a sua expertise para conduzirem a contento a
banca dc concurso para o cargo de docente efctivo aberto pda saida da Praia. Ana Catla.
Acredita que nessa parte especifica, podem ttatar o fema, podem entender que esse

adcnsamcnto dc mcsquinharia, hipocrisia, nio se fcz valcr. Diz que, pele menos, espera, 6 o que

ct6. Quando icolocagao feith polo Prof. Thiago Marrara, diz que apenas apoia a vista, porque
consideram que esse tema nio deveria ester aqui. O sistema passou polo dcpartamcnto. E a

consuitoria pretendida 6 legidma, 6 Hdima. S6 que nio deveria ester na Congtegagio. E 6 esse

colocagao que pediram iPresid6ncia da Congregagio que fosse obscrvar com a Assistcntc
Acad6mica se esse temp deve ester aquie diz que se alia a posigao do Prof. Ignacio Poveda. A

Se!!!!!!ra..DiiClefa csclarecc que, pclo memos, pda Rcsolugio n ' 7271 de 23 de novembro de
2016, ardgo 20, paragrafo 3', a compet6ncia final 6 da Congregagao. Entao, as vistas sio
concedidas. O Prof. Dr: Gustavo Assert Ferreira diz que Hesse caso nio t6m o que obstar.
Diz que aqua nio 6 uma opiniao, obviamente, polftica. Potque se fosse polftica, ha tr6s antes
tetia pedido vistas. Questionou se pediu e afirmou que nio pediu. Diz que mesmo quando, aqua

nessa Casa, injustamente estava sends com outros colegas acusado sem direito pr6vio e
preliminat ' de defesa sabre um processo de conv8nio dessa Casa com FUNDACE, kinda assim,
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jamais na sua condugao como membro dense Colegiado se pautou por qualquer aspecto que
nio fosse o aspecto t6cnico, estrito senso, considerado. E nio o maria agora. E tends em vista

que este esclarecido que a palavra 6lnal 6 da Congregagao, perfeitamente, se 6 da Congregagao,
entao, a Congregagio pode voltar a pauta e votar. O Ac. Yan Bogado Funk questions que
uma vez que o Prof. Gabriel Lochagin concorde ao cargo de Professor daqui, a banca conter,

principalmente, a Profs. Juliana que Ihe parece ser uma Professors bem pr6xima a ele, que ipso

poderia gerar uma futura suspeigao da banca. lsso 6 um questionamento porque nio os conhece
muito profundamente, mas peso que v6 no ''Facebook" 6 o que Ihe parece. Os dais t6m uma
relagio bem pr6xima. A PIQ&: Dlg: Cjnli4 BQ$4 PQIUil4 dQ Lima diz que em relagio a Profs.
Juliana, inc]usive e]a fez parte da banca do concurso quando o Prof. Gabrie] prestou e e]a nio

votou pda indicagao dele. E a segundo questao 6 que o STJ la tem reconhecido que amizade em

"Facebook" nio gera suspeigao. Diz que ela mesma em seu "Facebook"tem vfrios alunos.

Entao, ela nio vai poder fazed banca de ningu6m maid. Diz que utilize o "Facebook" para

divulgar eventos, publicag6es e outros typos de atividade. Entao, esse titulo "amizade" nio 6
realmente hesse sentido ipso, inclusive, os tribunals li t6m reconhecido. Diz que realmente 6

muito txistc essa hipocrisia que vivem aqui, por exemplo, inscrigao de chapas Jaffa, que nio
receberam nenhum voto, s6 para obstaculizar a inscrigao de outros professores. Entao,
realmente, 6 muito triste o perfodo em que esse Faculdade se encontta. O EfeL111::..!Beagle

Maria Poveda VelascQ diz que ouviu atentamente today -.as manifestag6es precedentes.

Existem argumentos para la e para ci ctc. Gostaria de faber dubs ou tr6s ponderag6es para
depois fazed uma proposta. Talvez posse ser uma proposta conciliat6ria. Diz a Profs. Monica
que deixa muito claro que nio estava, absolutamente, discordando da Profs., nio. Pelo
Regimento cabs ao Departamento propos, faber uma sugesrao de banca, mas que a compet6ncia

para deliberar e aprovar a banca c da Const'egagao. Enquanto ipso, diz quc esb plenamente de
acordo. Ainda em relagio a isso, ou sein, em relagio a composig:io de banca. Ache que o
primeiro aspecto que devcm ter sempre em mcntc 6 o interesse major. O interesse acad6mico

da Universidade exige o interesse maior na Faculdade de Direito de Ribeirio Pteto. Portanto,
dcvcm cscolhcr scmpre cm um concurso o mellor candidato. Para consegutr escolher o melhot '

candidato, aquele que pdas suns qualidades posse contribuit de uma fomla clara para o
interesse, o descnvolvimcnto c o progrcsso da Faculdade, se faz necessfria a composigio de
uma banca qualinicada e aderente, como la foi dino aqui. A banca quali6icada e aderente a area

cspccifica do concurso. Nesse sentido, entao, quest6cs de m6ritos deste ou daquele noms
proposto nio estio em logo. Nem o cato de este ou daquele noms proposto ocuparem esse
cargo ou aquele outdo. E muito ments, evidentemcntc, nio cstf dizcndo que acontega aqui, mas

pods acontecet, a preocupagao de pat'ticipar de uma banca para depois, logicamente, inserit no

memorial, o que 6 uma preocupagao legitima, mas la mais num plano pessoal do que,
proptiamente, num plano institucional. Entao, acha que a questao 6 a seguinte. O
Departamento fez muito bem, fez o que achava que tinha que fazer. Diz que entende o Prof.
Gustavo, como Chafe de Departamento. Mas, como li foi dito aqui, a Congregagao recebe a

sugegtao do Depattamento, delibera e vote tends, portanto, como ''pane de fundo '', como
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motivagao major, o que 6 de intetesse da Faculdade, em escolher o mellor candidato e para isso
montar a melhot banca. Ou sein, a banca maid qualiflcada e aderente. Nesse sentido, ouvindo

tudo o que foi falado, diz a Profs. Monica que faz uma proposta. Se pudesse anotat. Enfim,
depois seri votada. Diz que pode ser votado em b]oco, nome a nome, normal. ]sso faz parte de
uma discussio salutat no imbito de um colegiado como 6 aqui na Congregagao. Diz que,
pessoalmente, nio tem a mellor ddvida e isto nio 6 dem6rito algum em relagao aos outros
nomes que foram previamente propostos. Diz que nio teM a menor davida, para uma banca
qualinlcada e aderente, os nomes dos Profs. Andre Ramos Tavares, Professor Titular do
Departamento de Diteito Econ6mico e Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de

Sio Paulo e Membto dessa Congregagao, portanto, integrando a Unidade. Tamb6m o nome do

Prof. Umberto Cell Junot, como muito bem hoi esclarecido 6, sem d6vida, um grande

Especialista em Com&rcio Tnternacional, mas 6 tamb6m um Especialista reconhecido Em
Direito Econ6mico Internacional, em Direito Econ6mico Administtadvo, em Direito
Regulat6rio e assim por diante. Ache que os dais estio plenamente qualinlcados e com ader€1ncia

total a essas tr6s areas, incluindo Direito Concorrencial que fazem parte desse concutso. Diz
quc sua sugestio inicial 6 o Prof. Umberto Cellijunior e o Prof. Dr. Andre Ramos Tavares . Foi
falado aqui tamb6m e vftios concordaram, inclusive o Prof. Gustavo Assed Ferreira, mas,

16gico, "amarrado" a decisio do Departamento, mas foi ditz claramente que o Prof. Diogo
Coutinho 6 um Home que tem toda adet6ncia na qualinicagio. Diz que colocaria na proposta
coma terceiro titular o nome do Prof. Diego Coutinho. Nesse mesmo sentido, tamb6m foi
falado da compet6ncia, da ader6ncia, todd qualincagio do Prof. Rodrigo Kanayama da
Universidade Federal do Parang, salvo engano- Diz que proporia o Prof. Rodrigo Kanayama

como quarto membro titular da banca de ingresso. Por fjm, tamb6m, foi falado que o Prof.
Marcelo Martins Procnga, a16m dc ser um Professor de Direito Comcrcial, transits polo Direito
Concorrencial. Ache que 6 um noms muito vilido, conhece muito bem o Prof. Marcelo e vai

coder colaborar sim, e muito, com a Faculdade, na banca. Nos suplentes, colocatia a Ptofa.
Juliana Oliveira Domingues. Ache que maid do que o cato de que ela deu as auras, o Prof.
Gustavo tamb6m deu, nessas horns ptocuram, sabe, pda adcr6ncia deja com as areas do

concurso. Diz ao Ac. Yan que, nesse sentido, em tele existirem motivos de suspeigao, mas, nio

ache, com todo respeito, quc esse questio de que scream amigos. Essay coisas quando sio
colocadas como motivos de suspeigao, que podem ser, sio s6tias, tem que ser. Diz a Profs.
Cintia que nio sabia, "vivcndo e aprendendo", que hi dccisio sabre a questao dos amigos no
"Facebook". Entao, proporia coma ptimeiro suplente a Profs. Juliana Oliveira I)omingues, da
Casa. Proporia como segundo suplente o Prof. Gustavo Assed Ferreira, pdas raz6cs quc li

forum propostas. Tamb6m podetia ser o Prof. Thiago Marrara de Matos, mas coma o
Departamento ia sugeriu o Prof. Gustavo Assed Ferreira. Proporia o Dome do Prof. Estevio
Horvath que la estava, 6 tamb6m um Professor da area. Proporia o noms do Prof. Vinicius

Carvalho que tamb6m aparece aqui coma Professor de Direito Comercial, que poderia ser o
suplente do Prof. Marcelo Martins Proenga, atuam em areas pr6ximas. Para completar, a Profa.
Marcia Carla Pereira Ribeiro, na lists de suplentes. Petguntou se a Profs. Marcia Carla 6
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Professors de Direito Comercial da PUC do Parang e se ela tem Livre-Doc6ncia na area.

Perguntou se ela 6 Livre-Docente na area e onde ela prestou a livre-Doc6ncia, s6 esse
informagao. Diz que tem uma informagao que nio esb "batendo muito", de que esse

Professors prestou Livte-Doc6ncia no Largo de Sio Francisco e foi reprovada. No Largo de
Sio Francisco na area de Direito Comercial, mas tudo bem. lsso 6 cato, esse informagio 6
verfdica, podem con6irmar. Por judo que la foi falado, teriam uma banca qualificada, aderente,

em condig6es de escolher o melhor candidato, que 6 o interesse maior da Faculdade de Direito

de Ribeirio Preto. A Se!!1leia..DlfelQfa diz que a sua proposta dianne da teformulagao total da
banca 6 encerrar a discussio e devolver o processo ao Departamento para repensar a banca. O

Prof. Dr. Rubens Begak diz que ida se manifestar, mas retina a sua fda e endossa a excelente

proposta do Prof. Ignacio Maria Poveda Velasco. Ache que devem aprovar agora, pols nio
terio tempo habil at6 o Gim do ano, com todo respeito a proposta da Senhora Diretora. Diz que
maria uma pequena mudanga. Com todos os m6ritos que o Prof. Gustavo Asked tem, gabe, mas

e[e nio 6 Professor da area, substituiu a Professors Juliana em sua ]icenga maternidade. Diz que

maria uma pequenfssima alteragao na proposta do Prof. Ignacio para incluir o Prof. Thiago
Marrara de Matos na sup16ncia por ter mais aderfncia. O ProLDr. Amfncio Jorge $ily4
NllaSf.dg.QliXelfa diz que o Departamento fez o trabalho de fazed as doze indicag6es que
caberi a Congregagio decider. Portanto, nio v6 sentido em voltar para o Departamento. Sugere

que sega votada a banca. O Prof. Dr. Guilhemle Adolfo dos Santos Mendes manifesta apoio

a proposta da Senhora Diretora. Cr6 que esse fema nio este maduro para ser votado. Sio muitas
posig6es e at6 assumiria outra, divetgente, como a do Prof. Rubens para conciliagao na linha do

Prof. Ignacio, mas divergente, para a manutengio da Profs. Juliana Oliveira Domingues. Ache,

sinceramente, um pouch temetfrio votat aqui neste momento. Estio no Rim do ano, sim, mas
cstio fdando de um concurso, de um cargo pemaanente. Ache que a proposta da Senhora
Ditetora, com o devido respeito, 6 mats adequada para o momento. A Eie&..IEliaaa,.Eiaacn
Nf!!U diz que, como foi eleita representante dos Professores Doutores e a Segio 6 tt'ansmitida
a#a#e, a pedido dos representados pede o sobrestamento dessa votagao e que o processo volte

para o Departamcnto para reava]iagao da banca. O Prof. ])r. Andre Ramos Tavares diz que
se o encaminhamento for pda votagao aqua, nio quer se manifestar, at6 potque seu nome foi

sugcrido para a banca. Por questao de ordem, ache que deveriam votar para decidirem qual serf
o encaminhamento. A SS!!!!efa..I)ifelefa diz que vio votar para decidir se o processo
retoma para. reavaliagao do Departamento ou se continua na Segao para votagao.
Colocada cm votos a perman6ncia pda votagao da banca nests Secio. A Congregagao
deliberou, por maiotia dos presented (dezenove membros), retornar o processo ao
Depaftamento de Direito PQblico para reanflise da Banca Examinadora do Concutso
para Professor Doutor do DDP, na area de Direito Econ6mico e Finangas P6blicas e
Orgamento, Edital 17/2017. Solicitada pda Senhora Diretora a votagao em bloco dos itens
8.1, 8.2 e 8.3, sendo autorizada peso Colegiado. Diz que anahsarf coda item. 8 --
CONCURSOS PARA LIVRE-DOCEN'CIA: 8.1 - PROCESSO: 2012.1.311.89.il -
DEPARTAMENTO DE DIRIEITO PtJBLICO. Proposta de areas e programas para
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abertura de concutsos para Livre-Doc6ncia do Departamento de Direito P6blico. Areas:
1. Direito Constitucional; 2. Direito Administrativo; 3. Direito Ambiental e IJrbanistico;
4. Direito Intemacional; 5. Direito Econ6mico; 6. Direito Financeiro e Orgamentado; 7.
Direito Tributario; 8. Direito Penal; 9. Direito Ptocessual Penal; 10. Teoria Gerd do
Estado; 11. Direitos Humanos; 12. Cdminologia. - Aprovada .zd rg#prP Zwm do Conselho do

Departamento de Direito Piblico em 09/10/2017, fls. 222-226. Nio havendo manifestag6es, o
item foi colorado em votagio. A Congregagao aprova, por unanimidade dos membtos
presentes (dezenove membros), as areas e os progr amas para abertura de Concurso de
livre-Doc6ncia do Departamento de Direito Piblico. Aprova ainda, que o periodo de
inscrig6es para o concutso suptacitado seri de 02/01 a 01/02/2018. 8.2 - PROCESSO:
2012.1.546.89.9 - DEP,ART.AMENTO DE FILOSOFIA DO DIREITO E DISCIPLINAS

BASICAS. Proposta de areas e programas para abeftufa de concursos para Livre-
Doc6ncia do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Bisicas. Areas: I.
Historia do Diteito; 2. Direito Romano; 3. Filosofia do Direito e Teoria Getal do
Direito; 4. Sociologia do Direito. - Aprovada ad /€#pnr#dxm do Conselho do Departamento de
FilosoRia do Direito e Disciplines Bisicas em 05/10/2017, fls. 94-96. Nio havendo
manifcstag6es, o item foi colocado em votagio. A Congregagao aprova, por unanimidade
dos membros presented (dezoito membfos), as areas e os progr amas para abertura de
Concurso de livre-l)oc6ncia do Departamento de FilosoHia do Direito e Disciplinas
Bisicas. Aprova ainda, que o periodo de inscrig6es para o concurso supracitado seri de
02/01 a 01/02/2018. 8.3 - PROCESSO: 2012.1.547.89.5 - DEPARTAMENTO DE
DIREITO PRIVADO E DE PROCESSO CIVIL. Proposta de areas e programas para
abettuta de concursos para livre-Doc6ncia do Departamento de Direito Privado e de
Processo Civil. Areas: 1. Direito do Tr abalho; 2. Direito da Segutidade Social; 3. Direito
Comercial; 4. Direito Processual Civil; 5. Direito Civil Patrimonial e Existencial; 6.
Direito Agrario; 7. Direito do Consumidor. - Aprovada peso Conselho do Departamento de
Direito Ptivado e de Processo Civil em 03/10/2017, fls. 206-211. Nio havendo manifestag6es,

o item foi colocado em votagao. A Congregagao aptova, por unanimidade dos membros
presented (dezessete membros), as areas e os programas para abertura de Concurso de
Livre-Doc6ncia do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil. Aprova kinda,
que o periodo de inscrig6es para o concurso supracitado seri de 02/01 a 01/02/2018. O
Pmf: Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que cstf dc acordo com as tr6s propostas,

apenas queria fazed um escjatecimento. Essen concursos de livte-Doc6ncia, todos sabem da
importancia que des t6m para o piblico em gerd. Mas, especificamcntc, para os docentes da
Casa essen concutsos tem uma importancia grande peso que representam de um instrumento no

progresso na catreira e na titulagao do corpo docente da Faculdade. Entio, hesse sentido, 6 do

interesse, 16gico, da Faculdade, que na median etn que os professores se sintam pteparados, que
des faz a livre-Doc6ncia, porque isso melhora a titulagao e a qualidade da Faculdade como um

todo. Questions qual 6 o puzo para as inscrig6es para a Livre-Doc6ncia. Foi Ihe informado 30
(tanta) dias. Petguntou qual seri o puzo, no cano aqui, para esses tr6s concursos. Diz que quer
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faber uma proposta que nio graz prejufzo algum, pele contxirio, atende o interesse da
Faculdade. Todos estio numa 6poca de fim de ano que 6 uma correria. Faz a sugestao de que as

inscrig6es sejam abertas em janeiro. Que os trabalhos sejam iniciados a partir do dia
02/01/2018. Volta do recesso em 02/01/2018, entio que esse puzo de 30 (trinta) dias sega

contado a partir do 02/01/2017. O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez prop6e
que ano que vem esse abertura ao inv6s de janeiro, deja feith em fevereiro. Questiona se nio 6

possivel abrir no 61timo dia letivo de dezembro. Porque ficaria esse ano aberta e ida at6 o ano
que vem. Precise ser aberta este ano. O Prof. Dr. Alessandro Hitata diz que apoia o Prof.
Ignacio Poveda. O edital sendo publicado este no signiflca, a seu ver, que o concurso foi aberto

no ano de 2017. O possibility de cato que as pessoas tenham os 30 (trinta) dias para entregarem

a sese. Acredito que nio deja possfvel o edital ter mais de 30 (uinta) dias para entregar, salvo
engano. O Prof: Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que esse ano kinda nio abriu. Entao,

para cumprir a exig6ncia que a Faculdade anualmente abu, lange o edital semana que vem ou na
outta, tanto faz, e no edital informs quc o puzo das inscrig6es 6 do dia 02/01/2018 a 01 ou
02/02/201 8. Janeiro tem 31 (ttinta e um) dias. A Sf!!!!efa..D!!CIQm diz que esse discussio deu
infcio apenas no item 8.3. Os editais tamb6m estio nos items 8.1 e 8.2. O ]:fef.D!:.!gnacje
Maria Poveda Velasco diz que isso vale para o u6s. Pro uma questao de isonomia,

evidentemente que 6 para os tr6s concursos. A SC!!!!ela..DifCIQfa informa que surge outra
davida, que seri colocada em discussio. Questions se esse periodo diferenciado seri somente
para este ano ou sc para os ands segulntes tamb6m. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
ySlaSCe diz que o Regimento Gerd determine que uma vez por ano a Unidade tem que abrir o

concurso de Livre-Doc6ncia. Se, por exemplo, no ano que vem determinam que abririo a
livre-Doc6ncia em agosto ou setembro, nio terio o problems do puzo dentto do ano vicente.
Entio, nio ha a necessidade de 6Jxar uma regua. O ano que vem, o puzo seri uma outta
questao que podera ser colocada. Porque, talvez, ano que vem o edital precise ser langado antes,

dando tempo para que o puzo se esgote dentro do ano. O Prof. Dr. Paulo Eduardo Alves da

Silva sugere a abertura do puzo em 21/12/2017, pois abrio puzo kinda este ano. O 113f!!f.DL

Aod! B Q$ T y411$ diz que isso 6 uma obscrvagao fomtal importante. Qucstiona se
precisam aprovar no ano ou abbr no ano. Diz que, pelo que se lembta, todo ano a Faculdade
precise abrir o concurso. Anualmente. Entendc que soltar o edital nio 6 abrir o concurso. O
Prof. Dr..Ignacio Maria Poveda Velasco diz que af tem o problems que o Prof. Hitata
colocou. O puzo scrip facdvel, pois dez dos trinta dias seriam de recesso dentro da
Universidade. Responde ao Prof. Paulo que precisam abrir no ano. Precisam abrir at6 o dia

23/1 2/2017, mas pods ser aberto semana que vcm. ]q soltat o edital. A Sf!!!!Q£4.DlfflQ£4.diz
que a abertura do concurso se di com a publicagao do edital. Entao, estari abrindo o concurso

com a publicagao do edital. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que o puzo para
as inscrig6es ao concutso 6 outta coisa. Fazendo a publicagao este ano est3o cumptindo a

exig6ncia Regimental. O Prof. Dr. Andre Ramos Tavales se desculpa, pris podem o ichat
insistente, mas, diz que esb disposto no Regimento 30 (trinta) dias por ano, litetalmente, artigo

1 64 do Regimento Gerd da Univetsidade e 16: "Artigo 164 -- O periodo de inscrig:io seri fixado
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no regimeilto da Unidade, nio podendo o puzo set inferior a trinta dias por ano ou a quinze

dias pnr semestrc letivo, no faso de abertura em amboy os semesttes.". Diz que s6 esb
qucr-endo frazer aqua a norma para enrenderem o que est:io falando. A esse alturfl do

catnpeonato estio quase que inviabi]izados de cumpritem ipso. ]Nfio quer preludicat os
professores. Diz que isso que o Prof. Poveda trouxe 6 n\alto inlportatlte. N:io saba qual a
realidade aqua, se os professores precisatn de puzo, mas a t'calidade 6 assam que funciona petra
todos. Quanto calais puzo mclhoi:. Ache importante tr azer a norma. .A $f!!!!Q£g: 111ilglera diz
que a abet:turn este ano, kinda que deja eln 20/12/2017, 6 2017, abriu agora. O ptazo para a
inscrig:io 6 questao do edital. O Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz quc o puzo
regimental 6 pelo menos trinta dias. Diz que este querendo ichat ' uma solugao mais lusts. Na
linda da excegao como o Prof. Andre colocou, sugere que abu esse ano, cumpra a exig6ncia de

que anualmente foi aberto o edital. Para o ano que vem deixam maid ou ments acertado que

langam o edital numa 6poca que da para colocar os trinta dias dentro do ano. Em agosto ou
setembro, porque a{ os trinta das correm dentro do ano. A $S!!!!efa:.Dilelefa pede autorizagio

aos membros para reahzat votagio em bloco dos itens 9.1, 9.2 e 9.3, sendo autorizada. Explica
que nos tr6s casos foi marcada a prove e o candidate se ausentou de forma injustificada na
realizagao da prove. 9 - REVALIDAgAO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO: 9.1 -
PROCESSO: 2015.1.15791.1.3 - CARLO LORUSSO. Pedido de revalidagao de diploma
estrangeiro expedido pda Z-/n/uersi'r4 ale#a' .Sru(&' (# .Bzzi4 na Italia, apresentado pelo
interessado. - A Comissio de Graduagao, em 14/09/2017, indeferiu o pedido de Revalidagio
de Diploma Estrangeiro solicitado polo interessado, devido a sua aus6ncia injustificada na prove
realizada no dia 30/06/2017, nos termos da Deliberagao FDRP 06, de 06/10/2015, fls. 51.
Parecer da relatora pda Congregagio, Profs. Dra. Cintia Rosa Pereira de Lima, opinando pda
manutengio do indeferimento do pedido de Revalidagio de Diploma Estrangeiro, solicitado
polo interessado, em 1'/11/2017, fls. 54-55. 9.2 - PROCESSO: 2016.1.20908.1.3 - RAF.AEL
AUGI.JSTO DO CARMO LOMENSO. Pedido de revalidagao de diploma estrangeiro
expedido pda Universidade Cat61ica Portuguese, em Portugal, apresentado peso
intefessado. - A Comissio de Graduagao, em 14/09/2017, indeferiu o pedido de

revalidagao de diploma estrangeiro solicitado pelo interessado, devido a sua aus6ncia

injustiHicada na ptova realizada no dia 30/06/2017, nos tempos da Deliberagao FDRP
06, de 06/10/2015, confomte fls. 30. - Parecer da relatora pda Congregagao, Profs. Dra.
Cintia Rosa Pereira dc lima, opinando pda manutengao do indcferimento do pedido de
Revalidagao de Diploma Estrangeiro, solicitado peso interessado, em If'/1 1 /201 7, fjs. 32-33. 9.3
- PROCESSO: 2015.1.1887.1.3 - SOPHIE SALGUEIRO. Pedido de revalidagao de
diploma estrangeiro expedido pda t/n/Hers/fe de UersaJWes Sa.frzr-Quentin-.Eh-yKealzes,

na Franca, apresentado pda interessada. - A ComissXo de Graduagao, em 14/09/2017,
indeferiu o pedido de revalidagao de diploma este angeiro solicitado pda interessada,
devido a sua aus6ncia injustificada na prove realizada no dia 30/06/2017, nos tempos da
Deliberagao FDRP 06, de 06/10/2015, conforme fls. 99. - Parecer da relatora pda
Congregagao, Profs. Dra. Cfntia Rosa Pereira de Lima, opinando pda manutengio do
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indeferimento do pedido de Revalidagao de Diploma Estrangeiro, solicitado pda interessada,

em ]'/11/2017, fls. IO1-102. Em votagao, os itens 9.1, 9.2 e 9.3 sio votados em bloco. A
Congregagao aprovou, por unanimidade dos presentes (dezoito membros), o parecer da
relatora Profs. Dra. Cintia Pereira de Lima, pda manutengao do indeferimento dos
pedidos de Revalidagao de Diploma Estrangeiro, apresentados pelos interessados:
Carlo Lorusso, Rafael Augusto do Canto Lomenso e Sophie Salgueiro. A Senhora
Dilclefa prop6e a retirada de pauta do item 10, em homenagem aos novos Membros, ao Prof.
Dr. Andre Ramos Tavares e ao Prof. Pedro Dallari, la nomeado. Acredita que todos devem ter

amplo conhecimento, por isso gostaria de retirar de pauta, mandir novamente todo material,
inclusive para os novos membros, para que todos possum efetivamente analisar e a
possibilidade de contzribuit. Porque afinal se grata de reformulagio de nomlas, um assunto
muito s6rio. 10 - RIEFORMULA(;AO DAS NORMAS INTERNAS DA FDRP: lO.I -
PROTOCOLADO: 2017.5.162.89.8 - FACIJLD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAO

PRETO. Consulta sobre assuntos da Graduagao. Refomtulagao das Nomtas Intemas
da FDRP para adequagao aos Cuniculos 89001 e 89002. - Aprovado pda Comissio de
Graduagao em 22/06/2017, fls. 3.- Parecer do relator pda Congregagio, Prof. Dr. Camilo
Zufelato, opinando favoravelmente a aprovagao das alterag6es normativas propostas pda
Comissio de Graduagao, com sugest6es para que a E. Congregagao finalise-as e debate-as, em

29/08/2017, fls. 15-16. - A Congregagao, em 01/09/2017, apes esclarecimentos do relator,
Prof. Dr. Camilo Zufelato, deliberou retirar o assunto de pauta para discussio e apreciagao na

pr6xima reuniio do Colegiado, conforme fls. 17. A Senhora Diretora sugere a retirada do item
de paula para dar conhecimento aos novos membros do Colegiado. Em votagao, a
Congregagio aprovou) por unanimidade dos presentes (19 membros), a retirada do item
lO.I, "Consulta sobre assuntos da Graduagao. Reformulagao das Normal Intemas da
FDRP para adequagao aos Curriculos 89001 e 89002. A Au: Lgd$$4 BQ$ubjg?4 fjQne diz
que cm relagao ao item 4.2, proccsso 2016.1.602.89.0, dcsiste do pedido dc vistas e havendo

possibilidade de retornar a pauta, que sein colocado em votagao, pois quem decide, realmente, 6
a Congregagio. A Se!!!!efa..:Difelefa rctorna ao item 4.2 e o 16 novamente: Item 4.2 -
PROCESSO: 2016.1.602.89.0 - THIAGO MARRARA ])E MATOS. Solicitagao de
autorizagao para o exercicio de atividade simultanea, realizagao de consultoria
acad6mica, apresentada pelo interessado. - Aprovado pelo Chefe do Departamento de
Direito P6blico em 04/10/2017, fls. 19. - Parccer da relatora pda Congtegagio, Profs. Dra.
Maria Paula Costa Bettran Mufioz, opinando favoravelmente ao pedido do interessado, em
19/10/2017, fls. 21 . O Prof. Dr. Victor Gabriel de Oliveira Rodriguez prop6e para que os
departamentos revejam o que 6 necessirio para faber. Pois, simplesmente inviabilizam a
Congregagao se todos os professores Rlzerem qualquer lipo de atividade que sejam autorizadas

pda CERT e jogarem tudo pat'a a Congtegagao. A Sf!!!!Q£4..D!!flQl4.esclarece que isso esb no

Estatuto Docente, Resolugao 7271 de 23/11/2016, artigo 20, paragrafo 3. ll - PAULA
COMPLEMENTAR. Emissio de segundo via de Registto de ])iploma. ll.I -
PROCESS0 2017.1.531.89.6 - GABRIEL ROMITEI.LI. Emissio de 2' via de Registro
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de Diploma, solicitado pelo interessado. - Parecer da relatora peta Congregagao, Profs. Dra.

Massa Souza Ribeiro, opinando favoravelmente ao atendimento do interessado no que concerne
i emissio de segunda via do Diploma, 06/11/2017, fls. 10. Colocado em votagao, a
Congregagao, aprova por unanimidade dos presentes (dezenove membtos) a emissio
de segundo via de registro de diploma solicitado peso interessado, com base no parecer
da Profs. Dra. Maida de Souza Ribeir o. A SS!!!!efa..DiiClefa comenta que esse assunto nio
devetia enUar na Congregagao, porque se pedem a segundo via, na tealidade 6 porque aconteceu

ajguma coisa. Repete a infomlagao do Prof. Poveda de que a compet6ncia 6 da Reitoria. O :Af:

LU $ Y] j! C ]bQ diz que pda legislagao nio precise necessariamente ser apreciado pda

Congregagao. Talvez, fosse o caso de inserir o item na paula e deliberarem pda delegagao a

outdo colegiado. Autorizada a inclusgo do item na pauta, a SS!!!!efa..Difflefa pergunta
aos Membros se a deliberagao sobre a segunda via de diploma pode ser delegada ao
CTA. Informs que a proposta de inclusio do item na paula velo do Ac. Lucas Vieira Carvalho.

A Congregagao decide pda delegagao ao CTA da compet6ncia para deliberar sobre a
emissio de segunda via de diploma. O PIQfl I)!, :Aodl6 R41pQ$ T4v !Q$ questions sobre a

votagao do item 8: 8.1, 8.2 e 8.3. Solicita con6lrmagio da decisio do Colegiado sobre a
publicagao dos editais este ano, dias 22 ou 23/12/2017 e as inscrig6es a partir de 02/01/2017.
Con6Kmadas as infomlag6es polos Membros, informa que gostaria de registrar sua abstengao

dessas votag6es. A Ss!!!!era..Difelefa diz que o puzo ficou com 30 (trinta) dias, porque nio
pods ter 60 (sessenta), porque o Regimento li diz 30 (trinta). Os editais seem dia 22/12/2017. -
PAUTA COMPLEMENTAR. Cargo para Professor Titular. 12.1 - PROCESSO
2015.1.584.89.0 - FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRAO PRETO. Relat6rio de

crit6rios par a distribuigao de cargos de Professor Titular na FDRP. A SC!!!!efa..Diielera:
diz quc a Faculdade possum tr6s departamcntos, mas somente um tem Professor Titular. O E!!!f:
P!: :Aodl4 B4mo$ Tavares pede vistas do processo. A Sf!!!!eia..D!!slefa diz que gostatia de

pcdir a leitura da manifestagio. O PIPE D!: :Apdl4 B41pp$ T4y41es repctiu o quc disse, pois
falou fora do microfone e gostaria que constasse a sua justificativa. Esclarece que estava na
Comissao, quc cscolhcram aqua na Congrcgagio, e nio foi comunicado que haveria uma
reuniio sobre o fema. A Profs: Dra: Cintia Rosa Pereira de Lima esclarece que pegou o e
mail que a M&cia Ihe enviou, entao, achou quc todos os intcgrantes da Comissio estavam
copiados no e-mail, assim, enviou esse comunicag:io. Receberam um oficio, o Prof. Ignacio

Povcda at6 pods explicar, que deveriam solicitor novos carlos at6 02/01/201 8. lsso estava
inclusive no e-mail, foi anexado para des. Um offcio dizendo para a Facujdade poder pedir

cargos de Professor Titular tinha quc scr frito at6 02/01 /201 8 e tcm quc constat: a aprovagio
do depattamento para onde vaio cargo que la este aquie mats os crit6rios. Ratio, devida a esse

urg6ncia, 02/01/2017, nio terra tempo habib para passat na Congregagio antes dessa data e
assam nio poderiam pedit o cargo que if tem o petR] para pedirem. O ]:!iQLDf:..IBl41ZS!!a

Bcfak diz que se manifestou com a Profs. Cfntia e com todos, sabe do imenso aprego que tem
por ela, mas isso 6 um absurdo realmente. A convocagao de uMa reuniio em menos de 12

(doze) horns 6teis. Diz que nunca viu isso. A magnitude do assunto. Diz que falou iPtofa.

Pigina 28 1 31 Av. Bandcirantcs , 3900 Campo.r da USP
14040-906 Ribeirio Proto-SP

T I F 55 (16) 33154954
u,ww.direitoip.usp.for



UNIVERSIDADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO
.Assistattcia q:cnica .Acadimica

rolKI.

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1]40
1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

Cintia. Mandou um e-mail para a Comissio, como ela nio recebeu o e-mail, disse verbalmente.

Ainda rica mais surpreso, podia ter convocado, sequel os membros da Comissio vieram. O
n6mero de presenga foi in6imo. Diz que se dobra a decisio da Congregagao, queria consignar

isso e justificar a sua aus6ncia. A esclarece que

pegou o e-mail e destacar esse momento salutar que a Faculdade. Esb se discutindo de maneira
democratica, que 6 um avango na Faculdade nesse sentido. Porque 6 primeira vez que discutem

dessa maneira. A PliQlb: Dra. Cristina Godot Be!!!aide diz que tamb6m participou dessa
reuniio da Comissio sobte a titularidade e tamb6m coma Chefe de Departamento e Membro

dessa Congregagio destaca a urg6ncia de votagao, ]a que precisam assinar at6 02/01 /201 8 para
solicitor outras dubs vagus de titularidade. Ressaltando que esse Unidade 6 uma das que este
maid atrasada em relagao a obtengao de cargos de Professor Titular. Nio sabem o porqu6, mas

s6 tem um Professor Titular. Enquanto que a Educagao Fisica que 6 uma Unidade mais nova

que a Faculdade de Direito la possuem doin Titulares. Diz que pender esse puzo de
02/01/2017, na verdade, s6 teriam perdas para esse Unidade. Entio, gostaria de destacar a
urg6ncia do assunto e a necessidade dessa Unidade que tanto carece de titularidade. Como a
Senhora Diretora destacou, t6m dois departamentos que nio possuem Professor Titular. O
Plp&J)!: Ignacio Maria Povedz Velasca diz que a sua primeira pergunta a Sra. Marcia
respondeu, mas gostaria de confirmar com a Senhora Diretora que terio a reuniio do dia
01 /1 2/2017. Entio teriam kinda uma reuniio da Congregagao para deliberatem. Questions que

estio falando sobre esse puzo do dia 02/01/2017, pergunta de onde foi tirado esse prazo-

Porque esclarece que o puzo 02/01/2018 foio puzo dado pda Comissio de Assuntos
Acad6micos -- CAA para today as Unidades para pedidos de cargos novos. A situagao da
Faculdade de I)ireito assim como a Faculdade de Educagao Fisica e Esportes de Ribeirio Preto,

o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, t6m cinco Unidades em formagio. Elms cstio seguindo
um diferenciado de concessio de cargos de Titular, que nio esb dentro desse puzo para
solicitor. O puzo do dia 02/01/2018 6 para que as Unidades consolidadas que la tenham o seu

compo docente, se entenderem que necessitam de carlos novos, a16m daqueles que if denham, o

fagam. Esse solicitagao 6 rcalizada uma vez por ano c se analisa os cargos novos solicitados, em

conjunto, de todas as Unidades que solicitaram. Nio 6 o puzo para a Faculdade de Direito de

Ribeirio Preto, somentc para csclarecer. A Sf111lQla:.Difflefa diz que, dc qualquer forma, a sua
otientagao foi .atender. Foi um oficio genetalizado, gen6tico, para todos. Diz que tem receio de

que algu6m. O Prof '. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco diz que a tranquiliza. Diz a Profs.
Monica que como Diretota fez bem em colocat no puzo Quando a ipso, nio diz nada, faz parte
do seu traba]ho como Diretora da Unidade. ]a bom ter um puzo. No entanto, ele como
Secretfrio Gerd precise esclatecer que o oflcio que, inclusive ele proprio assinou, diz respeito a
esse situagao que se t:eferiu agora, e nio 6 a situagao das Unidades em formagao. As Unidades

em formagio t6m seu ''regime" pt6prio. lsso sim, assim que a Faculdade de Direito, coma as
outras Unidades, apresentar as informagdes que forum solicitadas, a CAA analisarf. A questao
da Escola de Educagao Fisica e Esportes Jf ter dais cargos 6 porque aqui na Faculdade ficou um

ano parado o envio a CAA das informal:6es sabre os crit6rios que seriam adotados pda fazio
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que for, nio vem ao cano, mas HJcou um ano parado aqua. Por isso que o "them" dos outros

andava, enquanto que o "trem '' dessa Unidade nio andava. Nio tem como comparar. Acha que
nio vem ao cano, mas uma hora a Congregagio teri que diner a CAA quc se vier um cargo de
Titular deveria ser para tal departamento, por essay e essas raz6es. Em relagao ao puzo, kinda

tetio mats uma Congregagio em dezembro. Ha um pedido de vistas. A ]:!eB:.!)!a-f!!!!b:
BQsa-.Eels!!a..dg-!:ima diz que as diretrizes gerais para a distribuigao e concessio de cargo de
Professor Titular da Universidade Sio Paulo, o item 3: "As Congregag6es das Unidades de

Ensino deverio aptovar crit6rios objetivos e de m6rito para a distribuigio de cargo de Professor
Titular entte seus departamentos e submet6-1os a CAA para aprovagao. As solicitag6es somente

servo analisadas ap6s aprovagao desses crit6tios pda CAA. Entao, se a CAA nio tiver estes

crit6rios, agora para 02/01/2018, nio poderao pedir outtos catgos. Diz que aqui nio faz
distingao entry lipo de Unidade. O , pede desculpas
por interrompet a Profs. Cfntia e esclarece que nio 6 sobre o item 3 que estio fdando. Nio 6
disco que estio falando. Eases crit6rios da Unidade, referentes ao item 3, 6 que demorou um
ano para a Faculdade mandat. Esses ctit6rios la estio la. Nio estio falando, agora, desses
crit6rios que estio no item 3 das diretrizes. Estio falando de que, aprovados os crit&rios, no
item 7. A esclarece que se tivesse conclufdo o seu

raciocfnio iriam extender aonde quer chegar. Diz que la possuem um cargo que foi aprovado e

ai Rica esse dispute que estio vendo, que nio 6 saudivel para a Faculdade, inclusive isso nio foi

analisado por um ano, sabe-se li Deus porque, mas a{ fifa travada esse discussao, nio se avanga

esse discussio e nio podem pedir novos catgos. Porque cada vez que vem um cargo, coda vez 6
um novo desgaste. O melhor syria la ter estes crit6rios para poderem pedir mais catgos, porque

a Faculdade tem perfil para ter mats catgos. Entio, acabam prejudicando a Unidade de nio ter

possibilidadc de recebercm mais cargos por uma questao quc la deveria estar dccidida hi um
ano. A Sf!!!!efa..Dilflela diz que tem um pedido de vistas. A distribuigio de cargo 6lca coda
vez mais distantc. tnforma ao Prof. Andre Ramos Tavates que o proccsso 6 dole. O EllIE.DL
Gustavo Assad 1l !!ejl4 esclarece que todo o processo esb no sistema Nereu. O EfeLDL
Andre Ramos Tav41Q$ diz que fmi uma rapids analisc, mas, sc for o caso, sugcrc agendas uma
reuniio extraordiniria para tratar desse assunto que 6 extremamente importante. Que sega antes,

nio tem prob]ema. A Sf!!!!ofa..DilflQla diz que no dia 01/12/20] 7 cstf aqui. Precisam antes
da manifestagao, para, at6, passer para todo mundo ou trazet por esctito e, na hora, distribuem.
O problems do cargo 6 que 6 ncccssfrio resolver este para depois tcr mais. Porque senio nio

[em mais. Esse 6 um problems serHssimo aqua para a Faculdade. A Congregagao concede
vistas do processo ao Prof. Dr. Andre Ramos Tavares e delibera a retirada da pauta do
item 12 - PAUTA COMPLEMENTAR. Cargo para Professor Titular. 12.1 - PROCESSO
2015.1.584.89.0 - FACULD.ADE DE DIREITO DE RIBEIRAo PRETO. Relat6rio de

crit6rios para distribuigao de cargos de Professor Titular na FDRP. A Senhora Diretora

agradece aos funcionarios, alunos, colegas, principalmente aos Membros da Congregagao
nomeados, Professores Titulares, que se dcslocaram at6 aqui para atendet a Faculdade e, na

verdade, resolver essen problemas. Nada mats havendo a tratar, a Senhora Ptesidente
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novamente agradece a presenga de todos e da por
cinquenta e sais minutos. Do que, para constar, eu,
Aparecida Cruz de Oliveira Bianco, Assistente T6cnica
serf examinada pelos Senhores Conselheiros ptesentes a sessio em que for discutida

aprovada, e pot mim assinada. Ribeirio Preto, dez de novembro de dois mil e dezessete.

e
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